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Народно събрание
 Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския
съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов

лезопътен проект на Трансевропейската мрежа), сключено чрез размяна
на писма
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Президент на републиката
 Указ № 182 за награждаване на г-н
Рейн Ойдекиви – извънреден и пълномощен посланик на Република Естония в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен
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Министерски съвет
 Постановление № 220 от 22 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
 Постановление № 221 от 22 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на
Министерския съвет от 2011 г.
 Постановление № 222 от 27 юли
2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г.
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка
и Национална компания „Български
държавни железници“ (България – же-
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 Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и
Национална компания „Български държавни железници“ (България – железопътен проект на Трансевропейската
мрежа – проект Б), сключено чрез размяна на писма
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Министерство на вътрешните
работи
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Грузия за сътрудничество
в борбата с престъпността
12
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 Инструкция за отменяне на Инструкция № І-21 от 2000 г. за работа с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS
15
Министерство на здравеопазването

3

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната
система за трансплантация от Министерството на здравеопазването
15
Министерство на културата
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на
деца и ученици в Националния учебен
комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с
участието на Република Италия
18
Българска народна банка
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране
на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
с министър-председател Бойко Борисов
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна
сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство,
полицейщината и нарушаването на основните
човешки права.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 26 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9378

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награж давам г-н Рейн Ойдекиви – извънреден и пълномощен посланик на Република Естония в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за развитието
на българо-естонските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 22 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
9345

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство (обн., ДВ, бр. 1 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 9, 15, 20, 25, 31 и 37 от
2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 16 „Изграждане на пунктове за временно базиране на хеликоптери на морската
и западната сухопътна граница“, в колона
„Стойност (в лв.) с ДДС“ числото „2 500 000“
се заменя с „2 194 000“.
2. В т. 40 „Сертифициране на 17 бр. спасителни плотове ГПК“ думите „17 бр.“ се
заличават.
3. В т. 47 „Изграждане на тристранен контактен център между Република България, Република
Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан
Андреево“ се правят следните изменения:
а) в колона „Отговорно ведомство“ абревиатурата „МВР“ се заменя с „Областният
управител на област Хасково“;
б) в колона „Стойност (в лв.) с ДДС“ числото „300 000“ се заменя с „460 000“.
4. Създават се т. 79 – 83:
„
79. Подобряване инфраструкт у рата на ГК ПП – Олтоманци:
– изработване и монтиране
на 3 бр. табели, обозначаващи ГКПП – Олтоманци;
– дос та вк а и мон та ж на
3 бр. светофарни уредби;
– изграждане на осветление
и допълнително осветление
между ГКПП – Олтоманци,
и река Драговищица;
– изграждане на ограда с дължина 118 м за разделяне на
трасе „Вход“ от трасе „Изход“ с
две врати;

Област ни- 21 500
ят управител на област К юстендил
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„Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала в административните
звена на Българската агенция по безопасност на
храните – 2798 щатни бройки

Облас т ни- 2 600
ят управител на област К юстендил

81. Доставка на 3 бр. специ- МВР
ални средства за аварийно
качване на борда на кораб.
82. Извършване на ремонт
на работните кабини на трасета „Вход“ и „Изход“ и на
административната сграда
на ГКПП – Калотина.

С Т Р. 3

§ 5. Приложението към чл. 9, ал. 4 се изменя така:

– полагане на хоризонтална
пътна маркировка;
– изграждане на ограда с
дължина 90 м за отделяне на
зоната на ГКПП и ограничаване движението на лицата с
цел недопускане избягването
на граничен контрол;
– монтаж на препятствие за
ограничаване на скоростта.
80. Климатизация на 2 бр.
кабини на ГКПП – Олтоманци, за г раничен контрол, доставка и монтаж на
14 кв. м щори за работните
места.

ВЕСТНИК

60 000

Облас т ни- 42 000
ят управител на
Софийска
област

83. Доставка на 2 бр. станции МВР
за зареждане на съдове под
налягане.

13 000

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, министъра
на вътрешните работи и на главния секретар
на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9130

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление
№ 35 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 15 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „и главния редактор“ се заличават.
§ 2. В чл. 12, ал. 1, т. 2 след думата „качеството“ се добавя „и безопасността“.
§ 3. В чл. 17, т. 6 след думата „организира“
се добавя „и осъществява ръководство при“.
§ 4. В чл. 19 след думата „качеството“ се
добавя „и безопасността“.

Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителни директори
3
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
4
Обща администрация
56
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопанска дейност“
20
дирекция „Правна“
14
дирекция „Информационни системи“
11
дирекция „Административно обслужване,
връзки с обществеността и инвестиции“
11
Специализирана администрация
183
в т. ч.:
дирекция „Координация и контрол“
11
дирекция „Растителна защита и контрол
на качеството и безопасността на пресни
плодове и зеленчуци“
11
дирекция „Продукти за растителна
защита и торове“
20
дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните“
18
дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“
25
дирекция „Контрол на храните“
26
дирекция „Лабораторни дейности“
11
дирекция „Управление на качеството“
11
дирекция „Граничен контрол“
11
дирекция „Контрол на фуражи“
11
дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“
17
дирекция „Обучение и квалификация“
11
Център за оценка на риска
34
Специализирани структури
254
в т. ч.:
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински
институт
144
Централна лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология
58
Централна лаборатория за химични
изпитвания и контрол
28
Централна лаборатория по карантина
на растенията
24
Обща численост на областните
дирекции по безопасност на храните
2262
Областна дирекция по безопасност
на храните – Благоевград
129
Областна дирекция по безопасност
на храните – Бургас
129
Областна дирекция по безопасност
на храните – Варна
132
Областна дирекция по безопасност
на храните – Велико Търново
80
Областна дирекция по безопасност
на храните – Видин
60
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Областна дирекция по безопасност
на храните – Враца
Областна дирекция по безопасност
на храните – Габрово
Областна дирекция по безопасност
на храните – Добрич
Областна дирекция по безопасност
на храните – Кърджали
Областна дирекция по безопасност
на храните – Кюстендил
Областна дирекция по безопасност
на храните – Ловеч
Областна дирекция по безопасност
на храните – Монтана
Областна дирекция по безопасност
на храните – Пазарджик
Областна дирекция по безопасност
на храните – Перник
Областна дирекция по безопасност
на храните – Плевен
Областна дирекция по безопасност
на храните – Пловдив
Областна дирекция по безопасност
на храните – Разград
Областна дирекция по безопасност
на храните – Русе
Областна дирекция по безопасност
на храните – Силистра
Областна дирекция по безопасност
на храните – Сливен
Областна дирекция по безопасност
на храните – Смолян
Областна дирекция по безопасност
на храните – София-град
Областна дирекция по безопасност
на храните – София област
Областна дирекция по безопасност
на храните – Стара Загора
Областна дирекция по безопасност
на храните – Търговище
Областна дирекция по безопасност
на храните – Хасково
Областна дирекция по безопасност
на храните – Шумен
Областна дирекция по безопасност
на храните – Ямбол

73
55
73
60
59
60
60
69
38
73
142
46
74
46
77
49
199
113
78
43
121
64
60“

Заключителни разпоредби
§ 6. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 125 на Министерския съвет от
2006 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15,
62 и 77 от 2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3,
42, 84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от
2010 г. и бр. 9, 15, 49, 50 и 52 от 2011 г.) в т. 2,
числото „2998“ се заменя с „2798“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 4, който влиза в сила 10 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9131
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 27 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 256
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г.,
бр. 55 от 2010 г. и бр. 5 и 38 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 т. 24 се изменя така:
„24. издава разрешения и удостоверения по
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси, Закона за водите,
Закона за храните и Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, както и сертификати
и балнеологични оценки за минерални води;“.
§ 2. В чл. 14, ал. 3, т. 3 след думата „правосъдието“ се добавя „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“ и
се поставя запетая.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 12 дирекции, инспекторат, финансови контрольори,
звено „Пресцентър и връзки с обществеността“
и звено „Сигурност на информацията“.“
2. В ал. 2 числото „276“ се заменя с „281“.
§ 4. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз и на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра, както и в търговските дружества по
чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно
и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно
звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.“
§ 5. В глава трета се създава раздел IIIа:
„Раздел IIIа
Звено „Пресцентър и връзки с обществеността“
Чл. 20а. (1) Звено „Пресцентър и връзки
с обществеността“ е на пряко подчинение на
министъра.
(2) Звено „Пресцентър и връзки с обществеността“:
1. планира, координира и провежда медийната политика на министерството и публичното
представяне на министъра, на членовете на
политическия кабинет и на служителите на
министерството;
2. организира и провежда информационната
политика на министерството, осигурява регулярна информация в публичното пространство за
дейността на министерството с цел постигане на
публичност и прозрачност;
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3. организира, координира и контролира поддържането на актуална информация на интернет
страницата на министерството;
4. подготвя съобщения за средствата за масово осведомяване по проекти на нормативни
актове, организира и отговаря за обявяването
на проектите на нормативни актове и на стратегически документи на интернет страницата
на министерството и на Портала за обществени
консултации;
5. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне
и популяризиране на политиките на министерството с цел пълноценното информиране на
гражданите;
6. организира дейността по поддържане на
онлайн консултации на интернет страницата на
министерството по въпроси на здравеопазването,
приема и отговаря на сигнали, жалби и запитвания на гражданите по „Горещата телефонна
линия“ на министерството;
7. организира архив на медийните изяви на
членовете на политическия кабинет;
8. проучва и анализира общественото мнение във връзка с провеждането на определена
политика на министерството, като възлага социологически проучвания и анализи;
9. координира организацията на семинари,
дискусии и кръгли маси, организира съвместни
инициативи с неправителствени организации
по конкретни проблеми на здравеопазването;
10. координира дейността си със звената за
връзки с обществеността на Министерския съвет
и на другите министерства и ведомства.“
§ 6. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 11:
„11. осъществява функциите по приложение
№ 2 към чл. 28, ал. 3 от Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, приета с Постановление
№ 279 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2008 г.; изм., бр. 58 и 102 от 2010 г.).“
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 16 се отменя.
2. Точка 26 се изменя така:
„26. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните бази
данни на министерството;“.
§ 8. В чл. 28 т. 14 се отменя.
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. разработва и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с медицинските дейности,
здравното осигуряване, образованието и квалификацията в системата на здравеопазването;“.
2. Точка 29 се изменя така:
„29. планира, организира, координира и
контролира дейността на центровете за спешна
медицинска помощ;“.
3. Създава се нова т. 30:
„30. осъществява координация на медицинската помощ при спешни състояния, включително:
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а) получава, обработва и предоставя информация за медицинската обстановка в страната
и за дейността на спешните екипи;
б) координира дейността на спешните медицински екипи и републиканските консултанти
при оказване на медицинска помощ при спешни
състояния;
в) координира дейностите по осъществяване
на спешен медицински транспорт и санитарна
авиация при лица със спешни състояния;
г) поддържа база данни за възможностите
и наличния леглови фонд на лечебните заведения за болнична помощ за оказване на спешна
помощ и координира дейностите по спешна
хоспитализация на болните;
д) организира медицинското осигуряване на
пострадали български граждани извън територията на страната при необходимост;
е) изгражда, поддържа и управлява информационна система с данни за лечебните заведения
в страната, които да бъдат ангажирани в случай
на необходимост;
ж) осигурява връзка и взаимодействие с
останалите служби от националната система за
спешни повиквания тел. 112 при възникване на
критични ситуации с пострадали или създаващи
потенциална опасност за живота и здравето на
населението;“.
4. Досегашната т. 30 става т. 31 и се изменя
така:
„31. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицински транспорт извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване;“.
5. Досегашните т. 31 – 53 стават съответно
т. 32 – 54.
6. Създава се т. 55:
„55. упражнява контрол за дейностите по
провеждане на обучението за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
върху висшите училища, лечебните и здравните
заведения.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „е“:
„е) за храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. извършва оценка за одобряване състава
на спиртните напитки;“.
3. Досегашната т. 7 става нова т. 8.
4. Точка 14 се изменя така:
„14. организира и ръководи мониторинговите системи по питейните води, минералните
води, водите за къпане, атмосферния въздух,
както и Националната система за мониторинг
на шума в урбанизираните територии;“.
5. В т. 17 след думата „програми“ се поставя
запетая и се добавя „планове за действие“.
6. Точка 19 се отменя.
7. Точка 21 се изменя така:

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

„21. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейски съюз, Европейската
комисия, Съвета на Европа и Европейския
орган по безопасност на храните по въпросите в областта на общественото здраве и
безопасността на храните;“.
8. В т. 23 думите „безопасността на храните“
и запетаята след тях се заличават.
9. Създава се т. 40:
„40. извършва контрол по спазване на
физиологичните норми за хранене и за осигуряване на здравословно хранене на групи
от населението.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и медицинските
изделия“.
2. Точки 9 и 10 се изменят така:
„9. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по Закона за медицинските изделия, включително при разпределянето
на медицински изделия по Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането, след съгласуване с дирекция „Медицински дейности“;
10. координира дейността на Висшия съвет
по фармация и подпомага дейността на Комисията по Позитивния лекарствен списък,
Комисията по цените на лекарствените продукти, Комисията по прозрачност и Централната
комисия по етика по Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. подпомага министъра при осъществяване на функциите му по Постановление № 75 на
Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на
членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от
16 ноември 2009 г. за установяване на система
на общността за митнически освобождавания
(обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2008 г. и бр. 5 и 27 от 2010 г.);“.
4. Точки 18 се отменя.
5. Точка 20 се отменя.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „разрешителни по чл. 59
и 73“ се заменят с „разрешения по чл. 59“.
2. В т. 4 думите „издаване и подновяване“
се заменят с „издаване, промяна, подновяване
и отнемане“.
3. В т. 8 думите „наркотични вещества и
техни препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“.
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Точки 18 и 19 се изменят така:
„18. идентифицира, координира и участва
в разработването и контрола по изпълнението
на проекти в областта на здравеопазването
по оперативните програми на Република България, финансирани от Европейския съюз, и
отговаря за организацията по администриране
и управлението им;
19. координира и участва в разработването,
мониторинга и контрола върху техническото
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изпълнение на проекти, включително чрез
извършване контрол на място, на други международни проекти и програми в областта на
здравеопазването, финансирани от Европейския
съюз или от други международни финансови
институции и донори, и отговаря за организацията по администрирането и управлението им.“
2. Точка 20 се отменя.
§ 14. Член 36а се отменя.
§ 15. В чл. 44, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се изпълнява от главния
секретар;“.
2. Създава се нова буква „в“:
„в) всички структурни звена оказват пълно съдействие и предоставят информация на
звено „Протокол и връзки с обществеността“
при поискване;“.
3. Досегашната буква „в“ става буква „г“.
§ 16. Приложението към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството
на здравеопазването – 281 щатни бройки
Политически кабинет
11
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Звено „Пресцентър и връзки с обществеността“
6
Финансови контрольори
2
Главен държавен здравен инспектор
на Република България
1
Инспекторат
8
Звено „Сигурност на информацията“
3
Обща администрация
78
в т.ч.:
дирекция „Бюджет и финанси“
26
дирекция „Правно-нормативни
дейности и човешки ресурси“
18
дирекция „Административно и
информационно обслужване“
34
Специализирана администрация
161
в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
40
дирекция „Обществено здраве“
28
дирекция „Лекарствени продукти и
медицински изделия“
21
дирекция „Международни дейности
и протокол“
33
дирекция „Управление на специализирани
донорски програми“
8
дирекция „Управление на собствеността и на лечебните заведения –
търговски дружества“
15
дирекция „Обществени поръчки“
8
дирекция „Наркотични вещества“
8“

Заключителни разпоредби
§ 17. В срок до един месец от влизането в
сила на постановлението министърът на здравеопазването утвърждава длъжностно разписание
на служителите в министерството.
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§ 18. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и
ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г. и бр. 2,
5, 15, 38 и 41 от 2011 г.) се правят следните
изменения:
1. В пореден № 1, колона „численост на
персонала“ числото „172“ се заменя със „187“.
2. В пореден № 2, колона „численост на
персонала“ числото „35“ се заменя с „30“.
3. В пореден № 9, колона „численост на
персонала“ числото „256“ се заменя с „241“.
§ 19. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация, приет с
Постановление № 34 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2007 г., бр. 11 от 2010 г. и бр. 5
от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „35“ се заменя с „30“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 2:
а) в наименованието числото „35“ се заменя
с „30“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „26“ се заменя с „21“;
в) на ред „дирекция „Регистри, информация,
контрол и развитие на трансплантацията“ числото „26“ се заменя с „21“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9370

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменение № 2 на Финансовия договор между
Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания
„Български държавни железници“ (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа), сключено чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 19 май 2011 г. – ДВ,
бр. 41 от 2011 г. В сила от 30 ноември 2010 г.)
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
1000 София
България
На вниманието на г-н Ал. Цветков, министър
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Министерство на финансите
ул. „Раковски“ № 102
1040 София
България
На вниманието на г-н С. Дянков, министър
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
бул. „Мария-Луиза“ № 110
1233 София
България
На вниманието на г-н М. Ламбрев,
генерален директор, и
г-н П. Дяков,
ръководител на ЗИП
Люксембург, 29 октомври 2010 г. JUOPS/SEE/AIA n.
Относно: Железопътен проект на Трансевропейската мрежа/(FI n. 20.152)
Финансов договор, подписан на
7/9 юли 1999 г. и впоследствие изменен
(„Финансовия договор“), между
Република България („Заемополучателя“), Европейската инвестиционна банка („Банката“) и Национална
компания „Железопътна инфраструктура (НК „ЖИ“)
Изменение № 2
Уважаеми господа,
Във връзка с искане с писмо от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията от 21 юни 2010 г.
с настоящото приемаме да изменим Финансовия договор.
В резултат, следните разпоредби от Финансовия договор се изменят, както следва:
a) В член 1.02B. от Финансовия договор
датата „30 юни 2010 г.“ се заменя с датата
„31 декември 2012 г.“;
b) В член 1.04 се вмъква нов Абзац F след
Абзац Е, както следва:
„F. Плащането на всеки един Транш след
30 юни 2010 г. ще бъде извършено, ако
бъдат изпълнени удовлетворително за
Банката следните условия, а именно,
преди датата на искането Заемополучателят да е предоставил на Банката
доказателства, че:
(a) Звеното за управление и мониторинг на проекта, посочено в Параграф 6.13 от Финансовия договор,
все още съществува и работи пълноценно съгласно изискванията на
Банката
и
(b) съответните договори за услуги с
международните консултанти, именно дългосрочния технически съветник и инженера по надзора, наети
съгласно Параграф 6.13 от Финансовия договор да подпомагат Звеното
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за управление и мониторинг на проекта, са надлежно удължени поне до
31 декември 2012 г.“;
c) В член 1.05 от Финансовия договор
датата „31 октомври 2010 г.“ се заменя с
датата „30 април 2013 г.“;
d) Член 4.01 изцяло се заменя със следния
нов Член 4.01:
„Заемополучателят ще погасява (i) всеки
Транш, платен на или преди 30 юни 2010 г.
на вноски в съответствие с Амортизационната таблица, дадена в Приложение Б1, и (ii)
всеки Транш, платен след 30 юни 2010 г. на
вноски в съответствие с Амортизационната
таблица, дадена в Приложение Б2.“
e) В член 6 от Финансовия договор се
добавят две нови специфични задължения,
както следва:
„6.16 Изменение на Финансовия меморандум на ЕС
Заемополучателят се задължава да представи на Банката не по-късно от 1 ноември
2010 г. копие от искането за изменение на
Финансовия меморандум на ЕС за бившата ISPA мярка № 2001 BG 16 P PT 003 по
програма ISPA във вида, в който е било
представено на Европейската комисия за
одобряване намалението на обхвата на бившата ISPA мярка.
6.17 Искане за финансиране по Оперативна
програма „Транспорт“
Заемополучателят се задължава да предостави на Банката не по-късно от 1 декември
2010 г. копие от формуляра за кандидатстване
за финансова подкрепа от Оперативна програма „Транспорт“ № 2007 BG 161 PO 004,
с цел да (i) завърши финансовия план по
проекта, както е даден в т. 7 от Преамбюла
на Финансовия договор и (ii) позволи на НК
„ЖИ“ да постигне съществено завършване
на строителните работи по проекта до 31 декември 2012 г.“;
f) Първият подпараграф на член 12.03 да
се чете, както следва:
„Преамбюлът и следните Приложени я
съставляват част от този Договор:
– Приложение A
Техническо описание
– Приложение Б1 Амортизационна таблица (за траншове, платени на или преди 30 юни
2010 г.);
– Приложение Б2 Амортизационна таблица (за траншове, платени след 30 юни
2010 г.)“;
g) Настоящото Техническо описание, дадено в Приложение А на Финансовия договор,
се заменя с ревизираното Техническо описание, дадено в Анекс I към настоящото писмо;
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h) Приложение Б на Финансовия договор
се преименува на Приложение Б1; и
i) По отношение единствено на траншовете, платени след 30 юни 2010 г., ще бъде
приложима новата Амортизационна таблица,
дадена в Анекс II към настоящото писмо, и
ще бъде включена като Приложение Б2 във
Финансовия договор, след Приложение Б1.
Всички други клаузи и условия по Финансовия договор остават непроменени.
Дефинираните във Финансовия договор
термини имат едно и също значение за целия
документ, освен ако изрично не е посочено
друго.
Настоящото писмо за изменение се обуславя от законите на Великото херцогство
Люксембург.
Заемополучателят ще заплати на Банката такса за изменението в размер на 10,000
EUR (десет хиляди евро). Същата тази такса
ще бъде удържана от следващото плащане.
За да потвърдите съгласието си с горепосоченото, любезно ви молим съответните представители на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщени ята и на Министерството на
финансите да поставят инициалите си върху
първата страница на всички пет (5) оригинални екземпляра на това писмо, както и
надлежно да подпишат, посочвайки датата
на подписване, всички пет (5) оригинални
екземпляра.
След това, молим да предадете всички пет
(5) оригинални екземпляра на НК „ЖИ“ за
техния подпис за съгласие.
Настоящото Изменение № 2 ще влезе в
сила на датата на получаване от Банката на
два (2) надлежно подписани от всички страни
оригинала на това писмо заедно с копия от
съответните пълномощни на подписващите.
Искрено Ваши,
ЕВРОПЕЙСК А ИНВЕСТИЦИОННА
БАНК А:
М. Ново
Ж.-М. Мартен
Съгласувано и прието
за и от името на
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
Александър Цветков,
министър
Дата: 23.11.2010 г.
Съгласувано и прието
за и от името на
Министерството на финансите:
Симеон Дянков, министър
Дата: 29.11.2010 г.
Съгласувано и прието
за и от името на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“:
Милчо Ламбрев,
генерален директор
Дата: 23.11.2010 г.
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Анекс I
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Проектът ще реконструира и електрифицира 134.4 km от 141.7 km единична железопътна линия между Пловдив и Свиленград
през Крумово и Димитровград до стандарт
за скорост от 160 km/час и натоварване от
22.5 тона на ос. Проектът ще включва услуги
за надзор и дългосрочна техническа помощ
за цялата линия от Пловдив до Свиленград,
включително оставащия участък от линията от Свиленград до турската и гръцката
граница, като строителните работи между
Свиленград и границите са извън настоящото
техническо описание (Фаза 3). Тази линия
е от национално значение за транзитния
железопътен трафик по IV Паневропейски
транспортен коридор.
Проектът ще се състои от строителството, монтажа и пускането в експлоатация на
следните основни компоненти с хоризонтални криви, ограничени до минимален радиус
1500 м, и вертикални криви, ограничени до
15 000 м радиус:
Фаза I. Гара Крумово – гара Първомай
(37.7 km)
Строителство на нова
претрасирана единична
линия
19.7 km
Реконструкция без
претрасиране или
удвояване с използване
на съществуващото
земно платно
0 km
Изграждане на нов
претрасиран двоен
железен път
18 km
Поставяне на нов баласт,
усилени бетонни траверси,
еластични скрепления и
релси 60 Е1
57.8 km
Контактна мрежа
57.8 km
Нови тягови подстанции
2 броя
		
Нови железопътни подлези 3 броя
Нови железопътни мостове 9 броя
Фаза II. Гара Първомай – гара Свиленград
(96.7 km)
Строителство на нова претрасирана единична линия 89.7 km
Реконструкция без претрасиране с използване
на съществуващото земно
платно
7 km
Поставяне на нов баласт,
усилени бетонни траверси,
еластични скрепления и
релси 60 Е1 			
94.1 km
Контактна мрежа
100.1 km
Нови тягови подстанции
2 броя
Нови железопътни подлези 66 броя
Нови железопътни надлези 11 броя

ВЕСТНИК
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CTC (централизирано управление на влаковете), АТС (автоматизирано управление
на влаковете) от Пловдив до Свиленград и
границите (151 km)
Нови модерни компютърни гарови централизации със съвременни броячи на оси и
система за контрол „SCADA“.
Надзор на строителните работи
Надзорът обхваща периода на проектиране и строителство и периода за съобщаване
на дефекти за всички строителни договори,
именно Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 и договора за
проектиране и строителство на системите за
сигнализация, телекомуникации и „SCADA“
за цялата линия от Пловдив до Свиленград
и границите.
Техническа помощ на Звеното за управление и изпълнение на проекта (ЗУИП) в НК
„ЖИ“ за цялостното управление на проекта
В съответствие с Член 6.13 международният
консултант предоставя дългосрочна техническа помощ на ЗУИП за цялостното управление на проекта с пълния набор от договори,
съставляващи проекта, именно: строителни
договори за Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 и договора
за проектиране и строителство на системите за
сигнализация, телекомуникации и „SCADA“;
а също и надзора на работите през периода
на проектиране и строителство и периода за
съобщаване на дефектите за всички договори.
Проектът трябва да бъде завършен до края
на 2012 г. с последващ едногодишен период за
отстраняване на евентуални дефекти.
Анекс II
АМОРТИЗАЦИОННА ТАБЛИЦА����������
(��������
ЗА ТРАНШОВЕ, ПЛАТЕНИ СЛЕД 30 ЮНИ 2010 г.)
Дата на падежа Суми, които трябва да
на погасителната бъдат погасени, изразевноска
ни в процент от Заема
1.

15 юни 2013 г.

4.35

2.

15 декември
2013 г.

4.35

3.

15 юни 2014 г.

4.35

4.

15 декември
2014 г.

4.35

5.

15 юни 2015 г.

4.35

6.

15 декември
2015 г.

4.35

7.

15 юни 2016 г.

4.35

8.

15 декември
2016 г.

4.35

9.

15 юни 2017 г.

4.35

10. 15 декември
2017 г.

4.35

11. 15 юни
2018 г.

4.35
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Дата на падежа Суми, които трябва да
на погасителната бъдат погасени, изразевноска
ни в процент от Заема
12. 15 декември
2018 г.

4.35

13. 15 юни 2019 г.

4.35

14. 15 декември
2019 г.

4.35

15. 15 юни 2020 г.

4.35

16. 15 декември
2020 г.

4.35

17. 15 юни 2021 г.

4.35

18. 15 декември
2021 г.

4.35

19. 15 юни 2022 г.

4.35

20. 15 декември
2022 г.

4.35

21. 15 юни 2023 г.

4.35

22. 15 декември
2023 г.

4.35

23. 15 юни 2024 г.

4.30
100.00
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Изменение № 2 на Фи на нсови я дог овор
между Република България и Европейската
инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници“
(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключено
чрез размяна на писма
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 19 май 2011 г. – ДВ,
бр. 41 от 2011 г. В сила от 30 ноември 2010 г.)
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
1000 София
България
На вниманието на г-н Ал. Цветков, министър
Министерство на финансите
ул. „Раковски“ № 102
1040 София
България
На вниманието на г-н С. Дянков, министър
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
бул. „Мария-Луиза“ № 110
1233 София
България
На вниманието на г-н М. Ламбрев,
генерален директор, и
г-н П. Дяков,
ръководител на ЗИП
Люксембург, 29 октомври 2010 г. JUOPS/SEE/AIA n.
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Относно: Железопътен проект на Трансевропейската мрежа/В (FI n. 21.415)
Финансов договор, подписан на
19 декември 2001 г. и впоследствие изменен(„Финансовия договор“), между Република България
(„Заемополучателя), Европейската
инвестиционна банка („Банката“)
и Национална компания „Железопътна инфраструктура (НК „ЖИ“)
Изменение № 2
Уважаеми господа,
Във връзка с искане с писмо от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията от 21 юни 2010 г. с
настоящото приемаме да изменим Финансовия
договор.
В резултат, следните разпоредби от Финансовия договор се изменят, както следва:
a) В член 1.02B. от Финансовия договор
датата „30 юни 2010 г.“ се заменя с датата
„31 декември 2012 г.“;
b) В член 1.04 се вмъква нов Абзац F след
Абзац Е, както следва:
„F. Плащането на всеки един Транш след
30 юни 2010 г. ще бъде извършено, ако
бъдат изпълнени удовлетворително за
Банката следните условия, а именно,
преди датата на искането Заемополучателят да е предоставил на Банката
доказателства, че:
(a) Звеното за управление и мониторинг на проекта, посочено в Параграф 6.13 от Финансовия договор,
все още съществува и работи пълноценно съгласно изискванията на
Банката
и
(b) съответните договори за услуги с
международните консултанти, именно дългосрочния технически съветник и инженера по надзора, наети
съгласно Параграф 6.13 от Финансовия договор да подпомагат Звеното
за управление и мониторинг на проекта, са надлежно удължени поне до
31 декември 2012 г.“;
c) В член 1.05 от Финансовия договор датата „31 октомври 2010 г.“ се заменя с датата
„30 април 2013 г.“;
d) Член 4.01 изцяло се заменя със следния
нов Член 4.01:
„Заемополучателят ще погасява всеки Транш
на тридесет полугодишни равни вноски по
главницата, дължими на посочените в Параграф
5.03 дати, в съответствие с погасителния план,
както е даден в Параграф 2.04, който план ще
представлява част от настоящия договор.
Първата дата на погасяване ще е не покъсно от три години след датата на плащане
на въпросния Транш, а последната дата на
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погасяване ще е не по-късно от осемнадесет
години от датата на плащането.“;
e) В член 6 от Финансовия договор се
добавят две нови специфични задължения,
както следва:
„6.16 Изменение на Финансовия меморандум на ЕС
Заемополучателят се задължава да представи на банката не по-късно от 1 ноември
2010 г. копие от искането за изменение на
Финансовия меморандум на ЕС за бившата
ISPA мярка № 2001 BG 16 P PT 003 по програма
ISPA във вида, в който е било представено на
Европейската комисия за одобряване намалението на обхвата на бившата ISPA мярка.
6.17 Искане за финансиране по Оперативна
програма „Транспорт“
Заемополучателят се задължава да предостави на банката не по-късно от 1 декември
2010 г. копие от формуляра за кандидатстване
за финансова подкрепа от Оперативна програма „Транспорт“ № 2007 BG 161 PO 004,
с цел да (i) завърши финансовия план по
проекта, както е даден в т. 7 от Преамбюла
на Финансовия договор и (ii) позволи на НК
„ЖИ“ да постигне съществено завършване
на строителните работи по проекта до 31
декември 2012 г.“;
f) Настоящото Техническо описание, дадено
в Приложение А на Финансовия договор, се
заменя с ревизираното Техническо описание,
дадено в Анекс I към настоящото писмо.
Всички други клаузи и условия по Финансовия договор остават непроменени.
Дефинираните във Финансовия договор
термини имат едно и също значение за целия
документ, освен ако изрично не е посочено друго.
Настоящото писмо за изменение се обуславя от законите на Великото херцогство
Люксембург.
Заемополучателят ще заплати на Банката
такса за изменението в размер 10,000 EUR
(десет хиляди евро). Същата тази такса ще
бъде удържана от следващото плащане.
За да потвърдите съгласието си с горепосоченото, любезно ви молим съответните представители на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и на Министерството на финансите да поставят инициалите си върху първата страница
на всички пет (5) оригинални екземпляра на
това писмо, както и надлежно да подпишат,
посочвайки датата на подписване, всички пет
(5) оригинални екземпляра.
След това молим да предадете всички пет
(5) оригинални екземпляра на НК „ЖИ“ за
техния подпис за съгласие.
Настоящото Изменение № 2 ще влезе в
сила на датата на получаване от Банката на
два (2) надлежно подписани от всички страни
оригинала на това писмо заедно с копия от
съответните пълномощни на подписващите.
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Искрено Ваши,
ЕВРОПЕЙСК А ИНВЕСТИЦИОННА
БАНК А:
М. Ново
Ж.-М. Мартен
Съгласувано и прието
за и от името на
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
Александър Цветков,
министър
Дата: 23.11.2010 г.
Съгласувано и прието
за и от името на
Министерството на финансите:
Симеон Дянков, министър
Дата: 29.11.2010 г.
Съгласувано и прието
за и от името на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Милчо Ламбрев,
генерален директор
Дата: 23.11.2010 г.

Анекс I
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Проектът ще реконструира и електрифицира 134.4 km от 141.7 km единична железопътна линия между Пловдив и Свиленград
през Крумово и Димитровград до стандарт
за скорост от 160 km/час и натоварване от
22.5 тона на ос. Проектът ще включва услуги
за надзор и дългосрочна техническа помощ
за цялата линия от Пловдив до Свиленград,
включително оставащия участък от линията
от Свиленград до турската и гръцката граница,
като строителните работи между Свиленград
и границите са извън настоящото техническо
описание (Фаза 3). Тази линия е от национално
значение за транзитния железопътен трафик
по IV Паневропейски транспортен коридор.
Проектът ще се състои от строителството, монтажа и пускането в експлоатация на
следните основни компоненти с хоризонтални криви, ограничени до минимален радиус
1500 м, и вертикални криви, ограничени до
15 000 м радиус:
Фаза I. Гара Крумово – гара Първомай
(37.7 km)
Строителство на нова
претрасирана единична
линия
19.7
Реконструкция без
претрасиране или
удвояване с използване
на съществуващото
земно платно
0
Изграждане на нов
претрасиран двоен
железен път
18
Поставяне на нов баласт,
усилени бетонни траверси,
еластични скрепления и
релси 60 Е1
57.8

km

km
km

km
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Контактна мрежа
57.8 km
Нови тягови подстанции
2 броя
		
Нови железопътни подлези 3 броя
Нови железопътни мостове 9 броя
Фаза II. Гара Първомай – гара Свиленград
(96.7 km)
Строителство на нова
претрасирана единична
линия 				
89.7 km
Реконструкция без претрасиране с използване
на съществуващото земно
платно
7 km
Поставяне на нов баласт,
усилени бетонни траверси,
еластични скрепления и
релси 60 Е1 			
94.1 km
Контактна мрежа
100.1 km
Нови тягови подстанции
2 броя
Нови железопътни подлези 66 броя
Нови железопътни надлези 11 броя
CTC (централизирано управление на влаковете), АТС (автоматизирано управление
на влаковете) от Пловдив до Свиленград и
границите (151 km)
Нови модерни компютърни гарови централизации със съвременни броячи на оси и
система за контрол „SCADA“.
Надзор на строителните работи
Надзорът обхваща периода на проектиране и строителство и периода за съобщаване
на дефекти за всички строителни договори,
именно Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3 и договора за
проектиране и строителство на системите за
сигнализация, телекомуникации и „SCADA“
за цялата линия от Пловдив до Свиленград
и границите.
Техническа помощ на Звеното за управление и изпълнение на проекта (ЗУИП) в НК
„ЖИ“ за цялостното управление на проекта
В съответствие с член 6.13 международни ят консултант предоставя дългосрочна
техническа помощ на ЗУИП за цялостното
управление на проекта с пълния набор от
договори, съставляващи проекта, именно:
строителни договори за Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3
и договора за проектиране и строителство на
системите за сигнализация, телекомуникации
и „SCADA“; а също и надзора на работите
през периода на проектиране и строителство
и периода за съобщаване на дефектите за
всички договори.
Проектът трябва да бъде завършен до края
на 2012 г. с последващ едногодишен период
за отстраняване на евентуални дефекти.
9079
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Грузия за сътрудничество
в борбата с престъпността
(Утвърдено с Решение № 469 от 23 юни 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от 5 юли 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Грузия, наричани понататък „договарящи страни“,
Като изразяват загриженост от мащабите
и тенденциите на нарастването на престъпността, особено в организираните є форми,
Осъзнавайки, че всяка форма на престъпност застрашава международния мир, закон
и ред, върховенството на закона, сигурността,
стабилността, териториалния интегритет на
техните държави, възпрепятства развитието
на икономиката, установяването на инвестиционна среда, демократичните ценности и
правосъдието,
Като изхождат от стремежа да осигурят
надеждна защита от престъпни посегателства
на живота, правата и законните интереси
на гражданите, интересите на обществото и
държавата,
Като отдават важно значение на международното сътрудничество в борбата срещу
престъпността,
Отчитайки международните конвенции и
решения на Организацията на обединените
нации в областта на предотвратяването на
престъпността и осъществяването на наказателното правосъдие,
С цел да развиват и укрепват приятелските връзки и двустранното взаимноизгодно
сътрудничество между двете държави
се договориха за следното:
Член 1
Области на сътрудничеството
(1) Договарящите страни в съответствие с
националното си законодателство си сътрудничат чрез своите компетентни органи при
предотвратяването, разкриването, разследването и пресичането на престъпни деяния.
(2) Сътрудничеството обхваща по-специално следните области:
а) престъпления срещу личността;
б) тероризъм; финансиране на тероризма;
в) незаконен трафик на наркотични, психотропни вещества и прекурсори;
г) незаконен трафик на огнестрелни оръжия
и взривни вещества и стоки и технологии с
двойна употреба;
д) незаконна миграция и трафик на хора;
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е) подправяне и разпространение на подправени парични знаци и непарични разплащателни средства;
ж) подправяне на документи за самоличност и тяхното разпространение;
з) незаконни финансови транзакции, икономически престъпления и изпиране на пари;
и) изнудване;
й) измама;
к) корупция;
л) обир, грабеж и кражба;
м) престъпления по транспорта и съобщенията;
н) престъпления срещу правата на интелектуална собственост;
о) контрабанда;
п) престъпления срещу околната среда;
р) компютърни престъпления.
(3) Договарящите страни си сътрудничат
и в други области, свързани с борбата срещу
престъпността и опазване на обществения
ред и сигурност, ако това е от общ интерес.
Член 2
Форми на сътрудничество
(1) Сътрудничеството между компетентните
органи на договарящите страни се извършва
в съответствие с националното им законодателство и се осъществява в следните форми:
а) обмен на данни и информация във връзка
с предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления в областите по чл. 1;
б) издирване на изчезнали лица и бегълци;
в) съдействие при провеждане на оперативноиздирвателни мероприятия, включително използване метода на „контролирана
доставка“;
г) обмен на опит относно изпълнението
на националното законодателство, предотвратяването на престъпността, както и относно
използвани криминалистични методи, специални средства и техники;
д) обмен на опит в определени области
на противодействието на престъпността и
провеждане на експертни срещи;
е) сътрудничество в областта на обучението
и повишаването на квалификацията на кадри;
ж) обмен на аналитична информация относно причините, състоянието и тенденциите
на престъпността, публикации, резултати от
научни изследвания, законодателни актове
в областите от взаимен интерес, изброени в
това споразумение.
(2) Договарящите страни могат да осъществяват сътрудничество и в други форми, които
съответстват на целите на това споразумение.
(3) Сведенията, предоставени в съответствие с този член, не могат да се предоставят
на трета страна без съгласието на договарящата
страна, която ги е предоставила.
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Член 3
Компетентни органи
(1) Компетентни органи на договарящите
страни за изпълнението на това споразумение са:
а) за Република България:
– министърът на вътрешните работи или
упълномощени от него длъжностни лица;
б) за Грузия:
– Министерството на вътрешните работи
на Грузия;
– Министерството на правосъдието – Главна прокуратура на Грузия.
(2) С цел изпълнението на това споразумение компетентните органи на договарящите
страни могат да установяват директни контакти и да подписват допълнителни протоколи
за сътрудничество по отделни направления
на своята дейност.
Член 4
Изпълнение на молби
(1) Предоставяне на информац и я и ли
оказване на съдействие в рамките на това
споразумение се осъществяват въз основа
на молба.
(2) Компетентните органи на всяка от
договарящите страни в съответствие с националното си законодателство предоставят информация на компетентните органи на другата
договаряща страна и без молба за оказване
на съдействие, ако тази информация би била
от значение за другата договаряща страна.
(3) Молбата за предоставяне на информация съдържа:
а) наименование на молещия компетентен орган;
б) наименование на замоления компетентен орган;
в) предмет на молбата;
г) цел на молбата;
д) всякаква друга информация, която може
да допринесе за изпълнението на молбата.
(4) Молбите за предоставяне на информация
или оказване на съдействие се изпълняват от
компетентните органи на замолената договаряща страна във възможно кратки срокове.
Замоленият компетентен орган може да поиска допълнителна информация, ако това е
необходимо за изпълнението на молбата.
(5) В случай че изпълнението на молбата
е невъзможно в поставените срокове, замоленият компетентен орган информира за това
молещия компетентен орган, като посочва
причините за забавянето изпълнението на
молбата.
(6) Ако изпълнението на молбата не е от
компетентността на замоления орган, последният незабавно я предава на съответния
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компетентен орган на своята държава и информира за това молещия орган.
(7) Изпълнението на молбата може да бъде
отказано, ако замолената договаряща страна
счита, че нейното изпълнение може да накърни
суверенитета или сигурността или противоречи на основите на правовата система или на
важни интереси на нейната държава.

данни за него, както и на коригиране, респ.
унищожаване, на тези данни или на проверка
на тези данни; в случай на подадена молба за
достъп, коригиране или унищожаване на данни
от страна на засегнатото лице компетентният
орган, който разполага с тези данни, като взема
предвид становището на изпращащия компетентен орган, взема решение по тази молба.

Член 5
Защита на лични данни

Член 6
Обмен на класифицирана информация

Взаимната защита на предаваните данни
между компетентните органи на договарящите
страни се извършва при спазване на определените от изпращащия компетентен орган
на договарящата страна условия, както и на
следните принципи:
а) предоставените данни не следва да се
използват без одобрението на изпращащия
компетентен орган за други цели освен за
тези, с оглед на които са били предоставени;
компетентните органи могат да обработват
лични данни само за определени, ясно формулирани и законни цели в рамките на своите
задачи и да ги обработват само за целите, за
които са събрани, при спазване националното
законодателство на страните;
б) по молба на изпращащия компетентен
орган компетентният орган, получил данните,
предоставя информация за тяхното използване
на изпращащия компетентен орган;
в) компетентният орган, който предоставя
данните, гарантира верността им и тяхната
актуалност;
г) aко се окаже, че са предоставени неверни
данни или данни, които не е трябвало да бъдат
предоставяни, или че правомерно предоставени данни съгласно законите на държавата на
изпращащия компетентен орган трябва да се
унищожат след тяхното използване, компетентният орган, който ги е получил, информира
за тяхното унищожаване или за нанасянето
на съответните корекции; предадените данни, които са използвани, се унищожават от
получаващия орган;
д) ако компетентният орган, който получава
данните, има основание да смята, че предоставените данни са неверни или трябва да бъдат
унищожени, то той незабавно уведомява за
това изпращащия компетентен орган;
е) компетентният орган, който получава
данните, е длъжен ефикасно да защитава
получените данни от неоторизиран достъп,
промени или разпространение;
ж) компетентният орган, който предоставя, и компетентният орган, който получава
данните, са задължени да водят на отчет предаването и получаването на данните;
з) засегнатото лице, в съответствие с националното законодателство на своята държава,
има право на информация относно предоставените в рамките на това споразумение

Обмен на класифицирана информация между договарящите страни ще се осъществява
в съответствие със споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация,
подписано в Тбилиси на 9 юли 2007 г.
Член 7
Отношение към други международни договори
Това споразумение не засяга правата и
задълженията, произтичащи от други международни споразумения, които са в сила за
договарящите страни.
Член 8
Разходи
Договарящите страни поемат самостоятелно разходите, възникнали на територията на
техните държави в процеса на изпълнение на
споразумението, освен ако не е уговорено друго.
Член 9
Език
Договарящите страни използват английски
език при осъществяване на сътрудничеството.
В случай на използване на други езици заинтересованата договаряща страна осигурява
писмен превод на английски език.
Член 10
Решаване на спорове
(1) Различия относно тълкуването или изпълнението на това споразумение се уреждат
чрез преговори между компетентните органи
на договарящите страни.
(2) Ако в хода на преговорите съгласно
ал. 1 на този член не се постигне съгласие,
въпросът се решава по дипломатически път.
Член 11
Изменения и допълнения
Това споразумение може да бъде изменяно
и допълвано по взаимно писмено съгласие на
договарящите страни. Измененията и допълненията се изготвят като отделен протокол,
който е неразделна част от това споразумение. Протоколът влиза в сила в съответствие
с процедурата, предвидена в чл. 12, ал. 1 на
това споразумение.
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Член 12
Влизане в сила, срок на действие и прекратяване
(1) Това споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното писмено
уведомление, с което договарящите страни
взаимно се уведомяват относно изпълнението на съответните национални процедури,
необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение се сключва за неопределен срок и действа до изтичането на
шест месеца от датата на получаване от едната
договаряща страна на писмено уведомление
на другата договаряща страна за намерението
є да прекрати неговото действие.
Подписано в София на 18 март 2011 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
грузински и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай на
различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
заместник министърпредседател
и министър
на вътрешните работи
9148

За правителството на
Грузия:
Иване Мерабишвили,
министър на
вътрешните работи

Инструкция за отменяне на Инструкция № І-21
от 2000 г. за работа с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS
(ДВ, бр. 21 от 2000 г.)
§ 1. Инструкция № І-21 от 2000 г. за работа
с Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (ДВ, бр. 21 от 2000 г.)
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила на 1 август
2011 г.
Министър: Цв. Цветанов
9080

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда
и размера на финансиране на дейности на
националната система за трансплантация от
Министерството на здравеопазването (ДВ,
бр. 65 от 2007 г.)
§ 1. Заглавието се изменя така:
„Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на
средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на
здравеопазването“.
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§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Тази наредба определя:
1. условията, реда и размера за възстановяване на разходите за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството
на здравеопазването;
2. относителния дял на средствата за положения труд за дейностите по т. 1.
(2) Министерството на здравеопазването
възстановява разходите на лечебните заведения
за дейностите по трансплантация на:
1. органи и всички свързани с това разходи, включително на донора и реципиента,
както и разходите за диагностика и лечение
на реципиента в следтрансплантационния
период, както следва:
а) вземане на органи с цел присаждане от
жив и/или трупен донор;
б) присаждане на органи;
в) лекарствените продукти и медицинските
изделия, необходими за предоперативното
лечение, реанимацията и следоперативния
период до изписване на пациентите от лечебното заведение;
г) диагностика и лечение на реципиента в
следтрансплантационния период;
2. тъкани и клетки за лечение на заболяванията, определени с наредбата по чл. 16,
ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „имунологични“ се заличава.
2. Създават се т. 5 – 7:
„5. подготовка на жив донор за трансплантация;
6. перфузионен разтвор за вземане на
органи;
7. п лазмафереза при сенсиби лизирани
реципиенти за трансплантация.“
§ 4. В чл. 4, т. 1 след думата „живия“
се поставя нак лонена черта и се добавя
„трупния“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „поддържащо лечение“ се заменят с „диагностика и
лечение на реципиента“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. медицински изделия, пряко свързани
с извършената т ра нсп ла н та ц и я, лечен ие
на остро и хронично отхвърляне на орган,
лечение на въ зник на ли услож нени я и ли
интеркурентни заболявания, лечение с хиперимунен серум при пациенти с реинфекция на присадения орган с хепатит В и С и
профилактика на CMV инфекция, които не
се финансират от други източници.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „вземане и
присаждане“ се заменят с „трансплантация“.
2. Точка 3 се изменя така:
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„3. експертиза, обработка, съх ранение
и транспортиране на т ъкани и к летк и и
имунологични изследвания за търсене и откриване на съвместим донор, включително
изследванията на реципиента.“
§ 7. В чл. 7, ал. 1 думите „размера на
възстановяване на разходите за положен труд
съгласно приложения № 1 и 2“ се заменят
с „относителния дял на средствата за положения труд съгласно приложения № 1 – 5“.
§ 8. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Договор за финансиране на дейностите по чл. 2, т. 5 – 7 се сключва с лечебни
заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.“
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „чл. 2, т. 4“ се
добавя „(относно дейностите по експертиза
и обработка на органи)“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Разходите на лечебните заведения за
дейностите по чл. 2, т. 4 (относно дейността по
вземане) и по чл. 2, т. 5 – 7 се възстановяват
до размера на средствата съгласно приложение № 1, ако е осъществено присаждане.“
3. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
§ 10. В чл. 14 думите „чл. 2, т. 4“ се заменят с „чл. 2, т. 4 – 7“.
§ 11. В чл. 17 думите „приложения № 1
и 2“ се заменят с „приложения № 1 – 5“.
§ 12. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 5“.
§ 13. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
2 и 3 се изменя така:

ВЕСТНИК
1

Дейност

Средства за
възстановяване на
разходите
в лв.

Относителен дял на
средствата
за труд до:

1

2

3

Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност

до 1500

30%

Ус т а н о в я в а н е н а
мозъчна смърт при
н а л и ч н а с ъ рд еч н а
дейност

до 800

Поддържане жизнените функции на потенциалния донор с
мозъчна смърт при
н а л и ч н а с ъ рд еч н а
дейност

до 5000

30%

3
25%

Подготовка на жив
донор на черен дроб

до 5000

25%

Вземане на бъбрек от
жив донор

до 5000

25%

В з ем а не н а че р ен
дроб от жив донор

до 7000

25%

Вземане на орган от
трупен донор

до 5000

25%

Перфузионен разтвор
за вземане на всеки
орган

до 5000

Плазмафереза (лечение) на сенсибилизирани реципиенти за
трансплантация

до 7000

Средствата вк лючват всички разходи, свързани с осъществяване на посочените дейности.“

§ 14. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 4
се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 4
Възстановяване на разходи при осъществено
присаждане на органи, тъкани или клетки
Вид присадени органи,
тъкани или клетки

Средства
Отноза възста- сителен
новяване
дял на
на разхосреддите в лв. ствата за
труд до:

Бъбрек от трупен и жив
донор

до 20 000

25%

Сърце

до 60 000

25%

Бял дроб

до 40 000

25%

Сърце и бял дроб

до 70 000

25%

Черен дроб (част) от трупен и жив донор

до 75 000

25%

Панкреас (част) – от жив
донор

до 35 000

25%

Па н к реас – о т т ру пен
донор

до 30 000

25%

Тънко черво (част)

до 35 000

25 %

Роговица
30%

2

Подготовка на донор до 3000, от
на бъбрек, вкл. иму- тях до 1500
нологични изследва- за имунония
логични изследвания

„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, 2 и 3
Възстановяване на разходите за вземане на
органи с цел присаж дане
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до 1000

25 %

Стволови клетки – автоложна трансплантация

до 25 000

25 %

Стволови клетки – алогенна трансплантация

до 40 000

25 %

Кост, сухожилия, фасции, кожа

до 1500

25 %
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Средст вата вк лючват вси чк и разходи на
лечебното заведение, свързани с извършеното
присаждане (болничния престой на реципиента
и живия донор, разходите по диагностика, лечение, труд и др.), до изписването на реципиента.“

§ 15. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 13, ал. 6
Възстановяване на разходи за предоперативно имунологично изследване на реципиента
за вк лючването му в слу жебни я регист ър
на ИАТ и актуализиране резултатите от изследвани я та на им у нолог и чни я м у стат ус
Дейност

Средства
за възстановяване на
разходите в лв.

Относителен дял на
средствата
за труд до:

Разходи за имунологични
изследвания на реципиента
за включване в служебния
регистър на ИАТ

до 950

25%

Разходи за имунологични до 1500
изследвания за актуализиране на имунологичния статус на реципиента, включен
в служебния регистър на
ИАТ (за една година)

25%

Средст вата вк лючват вси чк и разходи по
имунологична диагностика и организация на
дейностите.“

§ 16. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 7 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 7
Възстановяване на разходите за диагностика и
лечение на реципиента в следтрансплантационния период
Дейности

Първа година
след изписване
от болницата
изследвания
в лв.

1
При
трансплантиран
орган/
част от
орган

изследване –
лекарствен
мониторинг
в лв.

Всяка следОтваща година
носислед изписване телен
от болницата
дял
на
изизследсредслед- ване –
ствавания лекарта за
в лв.
ствен
труд
монипо
торинг
всяка
в лв.
една
от описаните
дейности
до:

2

3

4

5

6

до
3000

до
5000

до
600

до
5000

25%

ВЕСТНИК
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2

3

4

5

За вирусологични
изследвания

до 800

до 800

За профилактика на
СМV
инфекция

до
10 000

лечение –
до
20 000

до
10 000

лечение –
до
20 000

При
трансплантирани
алогенни хемопоетични стволови
клетки

до
6000

до
4000

до
800

до
3000

6
25%

25%

Средс т вата вк л юч ват вси ч к и разход и за
проведени изследвания и медицински изделия,
пряко свързани с извършената трансплантация.
Разходите за лечение на остро и хронично
отхвърляне на орган и лечение на възникнали
усложнения или интеркурентни заболявания се
възстановяват, както следва:
Отхвърляне на присаден орган: годишно:
бъбрек
до 10 000 лв.
сърце
до 25 000 лв.
черен дроб
до 20 000 лв.
Пациенти с реинфекция на присадения орган
с хепатит В и С за лечение с хиперимунен серум
до 100 000 лв.“

§ 17. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 8 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 8
Възстановяване на разходите за експертиза,
обработка, съхранение и транспортиране на
тъкани и клетки и имунологични изследвания
за търсене и откриване на съвместим донор,
включително изследванията на реципиента
Дейност

Средства за
възстановяване на разходите в лв.
Разходи за имунодо 17 000
логични изследвани я за т ърсене и
откриване на съвместим донор, вкл.
изследвания на реципиента
Разходи при алогендо 15 000
на трансплантация
на стволови клетки
за експертиза, обработка, съхранение
и транспортиране
на тъкани и клетки

Относителен дял на
средствата
за труд до:
25%

25%

“
Преходна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
Министър: Ст. Константинов
9329
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и
ученици в Националния учебен комплекс по
култура с Лицей за изучаване на италиански
език и култура с участието на Република
Италия (обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм.,
бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г., бр. 15, 20
и 57 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от
2007 г., бр. 76 от 2009 г., бр. 14 и 65 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9 думите „от същия пол“ се
заличават.
§ 2. В чл. 25 се създават ал. 4 и 5 със
следното съдържание:
„(4) Учен и ц и т е, к ласи ра н и на п ърво,
второ и трето място на националния кръг
на състезанията за решаване на тестове по
български език и литература или по математика, организирани от Министерството на
образованието, младежта и науката (МОМН),
могат да използват резул тата си вмес т о
резултат от приемен изпит по съответния
учебен предмет.
(5) Кандидатите по ал. 4 прилагат копие
на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо,
второ или трето място на националния кръг
на състезанията за решаване на тестове по
български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното
състезание.“
§ 3. В чл. 38 думите „от същия пол“ се
заличават.
§ 4. В чл. 39, ал. 2 след думата „образованието“ се поставя запетая и се добавя
„младежта“.
§ 5. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Възраженията на неприети кандидати
или техни близки поради допуснати технически или процедурни грешки се приемат
от директора на НУКК в срок до 5 дни след
обявяване на резултатите от класирането.
Директорът разглеж да възраженията и разрешава всички спорни въпроси в 7-дневен
срок от подаването им и писмено уведомява
лицата за решението си.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: В. Рашидов
9088

ВЕСТНИК
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на
платеж ните инстит у ции, дружествата за
електронни пари и операторите на платежни
системи (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 102 от 2010 г. и
бр. 30 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“;
б) създава се т. 16, както следва:
„16. документ за платена такса съгласно
чл. 49.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документ по ал. 1 може да бъде заменен
с нотариално заверена декларация в случаите,
когато правната система на чуждата държава
не предвижда издаването на такъв, което се
удостоверява от съответните компетентни органи на тази държава с официален документ.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя точка и запетая и
се добавя „за чуждестранно лице се представя
друг аналогичен документ;“.
2. В т. 5 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“.
3. В т. 10 накрая се добавя „спрямо тях
като физически лица“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“.
2. Създава се т. 19, както следва:
„19. документ за платена такса съгласно
чл. 49.“
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“;
б) създава се т. 16, както следва:
„16. документ за платена такса съгласно
чл. 49.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документ по ал. 1 може да бъде заменен
с нотариално заверена декларация в случаите,
когато правната система на чуждата държава
не предвижда издаването на такъв, което се
удостоверява от съответните компетентни органи на тази държава с официален документ.“
§ 5. Създава се глава седма:
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,,Глава седма
ТАКСИ
Чл. 49. За административните разходи,
свързани с разглеж дането на заявленията
и документите за издаване на лицензи по
реда на тази наредба, БНБ събира такси,
както следва:
1. за разглеждане на заявления за издаване
на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция – 4000 лв.;
2. за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за опериране на платежна
система по глава шеста, раздел III от Закона
за платежните услуги и платежните системи – 50 000 лв.;
3. за разглеждане на заявления за издаване
на лиценз за извършване на дейност като
дружество за електронни пари – 10 000 лв.“

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Лицата, подали заявление за издаване
на лиценз по реда на тази наредба, по което
БНБ не се е произнесла към датата на влизането є в сила, в едномесечен срок от тази
дата представят документ, удостоверяващ
платена такса съгласно чл. 49.
§ 7. Тази наредба се изда ва на осно ва ние ч л. 10, а л. 2, ч л. 25, а л. 5, ч л. 94,
ал. 2, чл. 112, ал. 3 и § 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
платежните услуги и платежните системи
и е приета с Решение № 72 от 21.07.2011 г.
на Управителния съвет на Българската народна банка.
За управител: Д. Костов
9089
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ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-56
от 12 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 23, ал. 3 и чл. 18а,
т. 6 ППЗНП и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Средно общообразователно духовно училище – Момчилград, изменям
Заповед № РД-14-72 от 07.10.1992 г. (ДВ, бр. 83 от
1992 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-44 от
21.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-31 от 12.04.2010 г. (ДВ, бр. 33 от
2010 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Али Насуф Халил“ се изменя
така: „Училището се управлява и представлява
от Ахмед Мехмедов Бозов“.
Министър: С. Игнатов
8946
ЗАПОВЕД № РД-14-57
от 12 юли 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 25.06. 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на Стоянка Иванова Илиева с адрес на управление – София , ул. Годеч
5, ет. 3, ап. 5, да открие Частен професионален
колеж „Света София“ – гр. Септември, от учебната 2011/2012 г.
1. Колежът има право да организира и провежда
обучение по утвърдени учебни планове по професионално направление код 345 Администрация
и управление, по професия код 345020 Фирмен
мениджър, специалност код 3450212 Предприемачество и мениджмънт;
– по професионално направление код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, по
професия код 811010 Хотелиер, специалност код
8110102 Организация и управление на хотелиерството – четвърта степен на професионална
квалификация по рамкова програма Г, в дневна
и задочна форма на обучение, с прием след завършено средно образование.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частния професионален колеж „Света София“ – гр. Септември,
е: гр. Септември, област Пазарджик, ул. Св. св.
Кирил и Методий 1 (в сградата на СОУ „Христо
Смирненски“, УПИ І – училище в кв. 21).

4. Обучението се провежда на адрес: гр. Септември, област Пазарджик, ул. Св. св. Кирил и
Методий 1 (в сградата на СОУ „Христо Смирненски“).
5. Колежът се управлява и представлява от
Стоянка Иванова Илиева.
8947

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-58
от 12 юли 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища разрешавам на сдружение
с нестопанска цел „Училище за нашите деца“,
представлявано от Нели Кирилова Долдурова,
БУЛСТАТ 175842052, със седалище и адрес на
управление – София, район „Красно село“, ж. к.
Красно село, кв. Борово, бл. 217 А, вх. И, ап. 206,
да открие Частно начално училище „Професор
Николай Райнов“ – София.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен
начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално училище „Професор Николай Райнов“ – София, е:
гр. София, кв. Драгалевци, ул. 508 № 18А, УПИ
ХХІІІ-750, кв. 18, СО, район „Витоша“.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
кв. Драгалевци, ул. 508 № 18А, УПИ ХХІІІ-750,
кв. 18, СО, район „Витоша“.
5. Училището се управлява и представлява от
Живка Владимирова Икономова.
8948

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-59
от 13 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 23, ал. 3 и чл. 18а,
т. 6 ППЗНП и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Средно общообразователно
духовно училище – Русе изменям Заповед № РД14-49 от 31.07.1992 г. (ДВ, бр. 65 от 1992 г.), , изм.
и доп. със Заповед № РД-14-46 от 21.04.2007 г.
(ДВ, бр. 38 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-45 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.),
както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Енфес Али Мехмед“ се изменя
така: „Училището се управлява и представлява
от Сюлейман Юмер Исмаил“.
8949

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-60
от 13 юли 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна целодневна
детска градина „Пролет“ – София, изменям Заповед № РД-14-239 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.), както следва:
В абзац 5 след думите: „Манастирски ливади – изток“ се добавя „и на адрес: София, район
„Триадица“, ул. Луи Айер 69 – 71, кв. 27, УПИ
VІІ-138, 139, София“.
8980

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
мотивирано предложение на кмета на Община
Враца след Решение № 956 по Протокол № 72
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Враца, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата на професионалните училища в община
Враца считано от 01.09.2011 г. преобразувам Професионална гимназия по лека промишленост и
услуги „Митьо Орозов“ – гр. Враца, община Враца,
област Враца, и Професионалната гимназия по
строителство и архитектура – гр. Враца, община
Враца, област Враца, в Професионална гимназия
„Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца, с адрес:
гр. Враца, бул. Митьо Орозов 59.
1. На основание чл. 10, ал. 4 във връзка с
ал. 6 ППЗНП определям ПГ „Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца, за общинско училище,
финансирано чрез бюджета на община Враца.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Правоприемник на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на ПГ по
лека промишленост и услуги „Митьо Орозов“ – гр.
Враца, и ПГ по строителство и архитектура – гр.
Враца, е преобразуваната ПГ „Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца.
4. Учениците от ПГ по лека промишленост
и услуги „Митьо Орозов“ – гр. Враца, и ПГ по
строителство и архитектура – гр. Враца, да се
обучават в преобразуваната ПГ „Димитраки
Хаджитошин“ – гр. Враца, при условията на
чл. 9 ЗНП.
5. Задължителната документация на ПГ по
лека промишленост и услуги „Митьо Орозов“ – гр.
Враца, и ПГ по строителство и архитектура – гр.
Враца, да се съхранява в преобразуваната ПГ
„Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца.
6. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9043

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище о т Рег иона лни я инспек т орат по
образованието – Пазарджик, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
необходимостта от подготовката на кадри съобразно потребностите на община Панагюрище
преобразувам Професионалната гимназия по
техника, лека промишленост и стопанско управление – гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик, в Професионална гимназия
по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
2. Учениците от ПГ по техника, лека промишленост и стопанско управление – гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, да се
обучават в преобразуваната ПГ по индустриални
технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик.
3. Задължителната документация на ПГ по
техника, лека промишленост и стопанско управление – гр. Панагюрище, община Панагюрище,
област Пазарджик, да се съхранява в преобразуваната ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, община
Панагюрище, област Пазарджик.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9044

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Смолян, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради липса на ученици
за учебната 2011/2012 г., закривам Оздравително средно общообразователно училище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Петково, община Смолян, област
Смолян.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
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2. Имуществото на ОСОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с.
Петково, община Смолян, област Смолян, се предоставя на ПГ по туризъм – гр. Смолян, община
Смолян, област Смолян.
3. Задължителната документация на ОСОУ
„Н. Й. Вапцаров“ – с. Петково, община Смолян,
област Смолян, да се съхранява в ПГ по туризъм – гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
ПГ по туризъм – гр. Смолян, община Смолян,
област Смолян.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9045

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-64
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Софийска област, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради оптимизиране на мрежата на специалните училища
във връзка с намаляване броя на учениците в
помощните училища на територията на Софийска
област и липсата на ученици по чл. 48, ал. 1 от
Наредба № 1 за обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания, закривам Помощно
училище-интернат „Васил Левски“ – гр. Годеч,
община Годеч, Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Помощно училище-интернат „Васил Левски“ – гр. Годеч, община Годеч,
Софийска област, се предоставя на Регионалния
инспекторат по образованието – Софийска област.
3. Учениците от Помощно училище-интернат
„Васил Левски“ – гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, да се пренасочат към училищата
по местоживеене при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Помощно
училище-интернат „Васил Левски“ – гр. Годеч,
община Годеч, Софийска област, да се съхранява
в РЦПИОВДУСОП при РИО – Софийска област.
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На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9046

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
от кмета на Община Исперих, Решение № 316
по протокол № 54 от 29.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Исперих, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
преминаване на дейността на обслужващото
звено през учебната 2011/2012 г. към училищата
в община Исперих закривам Общинския детски
комплекс – гр. Исперих, община Исперих, област
Разград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на Община Исперих.
3. Учениците от Общинския детски комплекс – гр. Исперих, община Исперих, област
Разград, да бъдат пренасочени към извънкласните
дейности в училищата на община Исперих.
4. Задължителната документация на Общинския детски комплекс – гр. Исперих, община
Исперих, област Разград, да се съхранява в ОУ
„Васил Левски“ – гр. Исперих, община Исперих,
област Разград. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите,
обект на Националния архивен фонд, които са
описани в номенклатурата на делата на закритото
училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
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дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, от които са учениците.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9047

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата на професионалните училища в община
Пловдив във връзка с намаляване броя на учениците закривам Професионалната гимназия по
подемна, строителна и транспортна техника – гр.
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на ПГ по подемна, строителна
и транспортна техника – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, се предоставя на Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив.
3. Учениците от ПГ по подемна, строителна
и транспортна техника – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, да се пренасочат към
ПГ по машиностроене – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, при условията на
чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ПГ по
подемна, строителна и транспортна техника – гр.
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, да се
съхранява в ПГ по машиностроене – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив. На основание
чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен
фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на
делата на закритото училище със срок постоянен,
да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда
за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в
учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да
бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото
училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9048

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Враца, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, във връзка с намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум закривам Социално-педагогически интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община
Мездра, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Социално-педагогически
интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община Мездра, област Враца, се предоставя на Регионалния инспекторат по образованието – Враца.
3. Учениците от Социално-педагогически интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община
Мездра, област Враца, се пренасочват по реда на
чл. 30 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
4. Задължителната документация на Социално-педагогически интернат „Св. Климент Охридски“ – с. Лик, община Мездра, област Враца, да се
съхранява в СПИ „Христо Ботев“ – с. Драгоданово, община Сливен, област Сливен, СПИ „Христо
Ботев“ – с. Варненци, община Тутракан, област
Силистра, или СПИ – гр. Стралджа, община
Стралджа, област Ямбол, в зависимост от настаняване на учениците по реда на чл. 30 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. На основание
чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен
фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на
делата на закритото училище със срок постоянен,
да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда
за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в
учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да
бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото
училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, в което са настанени учениците на
закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9049

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
финансиращия орган № 80-146 от 31.05.2011 г.,
становище от Регионалния инспекторат по обра-
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зованието – Благоевград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата на професионалните училища във връзка с намаляване броя на учениците считано от
1.09.2011 г. закривам Професионална гимназия
по лека промишленост „А. А. Малчика“ – гр.
Петрич, община Петрич, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на ПГ по лека промишленост
„А. А. Малчика“ – гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград, се предоставя на ПГМЕТ
„Юрий Гагарин“ – гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград.
3. Учениците от ПГ по лека промишленост
„А. А. Малчика“ – гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград, да се пренасочат към ПГМЕТ
„Юрий Гагарин“ – гр. Петрич, община Петрич,
област Благоевград, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ПГ по
лека промишленост „А. А. Малчика“ – гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, да
се съхранява в ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ – гр.
Петрич, община Петрич, област Благоевград.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9050

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 160,
ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража във връзка с чл. 14,
ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1 , т. 1 ППЗНП и постъпило предложение вх. № 0204-38 от 01.07.2011 г.
на министъра на правосъдието с оглед осигуряването на образователно-възпитателен процес за
лишените от свобода, желаещи да се обучават,
определям официален адрес и адрес за провеждане на обучението на училището към затвора
в гр. Сливен, както следва:
1. Официален адрес и адрес за провеждане
на обучението: гр. Сливен, п.к. 8804, ул. Стефан
Караджа 2А.
2. Допълнителни адреси за провеждане на
обучението:
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– гр. Бургас, ул. Индустриална 88;
– гр. Варна, п.к. 9009, ул. Христо Смирненски 19.
3. Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, п.к.
8804, ул. Стефан Караджа 2А.
Министър: С. Игнатов
9051

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-248
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10 от 2008 г. и 92-11-5 от 2010 г., изключвам Димитър Лазаров Причкапов от София,
ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, ап. 7, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 5.06.2007 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.20 07 г., бр. 2 от 8.01.20 08г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Димитър Лазаров Причкапов не
е заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г., с
писма изх. № 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5
от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същият не е
направил това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8950

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-249
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г. изключвам
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Антоанета Янчева Йовчева от Стара Загора 6000,
ул. Цар Калоян 53, вх. А, ап. 6, от Списъка на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 02 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Антоанета Янчева Йовчева не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г.
С писма изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-115/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканена да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същата не е
направила това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655 а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8951

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-250
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда
за подбор, к ва л ифи к а ц и я и кон т рол върх у
синдиците, след като обсъдих материалите по
преписка № 92-11-5 от 2010 г., изключвам Андон
Георгиев Роков от София, ул. Граф Игнатиев
14, ет. 2, от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (обн., ДВ,
бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50
от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11
от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
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бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Андон Георгиев Роков не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писмо, изх.
№ 92-11-5 от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но
същият не е направил това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено
в чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8952

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-251
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10 от 2008 г. и № 92-11-5 от 2010 г.,
изключвам Бояна Георгиева Караиванова от София 1612, ул. Цар Борис ІІІ 126, ет. 1, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 6.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 8.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40
от 18.04.2008 г., бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57
от 24.06.2008 г., бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87
от 7.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101
от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14
от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29
от 17.04.2009 г., бр. 62 от 4.08.2009 г., бр. 67
от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81
от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90
от 13.11.20 09 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 19
от 9.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34
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от 4.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Бояна Георгиева Караиванова не
е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г.
С писма изх. № 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5
от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканена да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същата не е
направила това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8953

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-252
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки вх. № 92-11-10 от 2008 г. и 92-11-5 от 2010 г.
изключвам Валери Иванов Коев от София 1618,
ул. Букет 56, бл. 6А, ет. 8, ап. 32, от Списъка на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Валери Иванов Коев не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма изх.
№ 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5 от 2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканен да заплати доброволно вноските за
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2008, 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8954

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-253
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10 от 2008 г. и 92-11-5 от 2010 г., изключвам Емилия Натова Лазарова от Пазарджик,
ул. Стоян Ангелов 81, ет. 5, ап. 15, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Емилия Натова Лазарова не е заплатила
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма
изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-11-5/2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканена да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същата не е направила
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика , установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8955

Министър: М. Попова
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ЗАПОВЕД № ЛС-04-254
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г., изключвам Иван Димитров Иванов от София 1618,
ж. к. Дървеница, бл. 18А, вх. Б, ап. 11 от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 05.06.2007 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г. , бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Иван Димитров Иванов не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-11-5/2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканен да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8956

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-255
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г., изключвам
Иван Стойков Ханджиев от Казанлък 6100, ул.
Тулово 17А, ет. 5, ап. 29, от Списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици
в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72
от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
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2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Иван Стойков Ханджиев не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма
изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-11-5/2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. е
поканен да заплати доброволно вноските за 2008,
2009 и 2010 г., но същият не е направил това. С
писмо вх. № 92-11-10 от 17.03.2009 г. г-н Ханджиев
е отговорил, че поради липса на доходи е възпрепятстван да изпълни задълженията си, а с писмо
вх. № 92-11-5 от 20.12.2010 г. уведомява, че за него
е без значение дали ще бъде изключен от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8957

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-256
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2 ТЗ
и чл. 17 от Наредба № 3 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците, след
като обсъдих материалите по преписки вх. № 9211-10 от 2008 г. и № 92-11-5 от 2010 г., изключвам
Киро Георгиев Киров от София 1000, ул. Неофит
Рилски 55, ет. 1, от Списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
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от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.20 09 г., бр. 90 от 13.11.20 09 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Киро Георгиев Киров не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма изх.
№ 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5 от 2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканен да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8958

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-257
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г., изключвам
Красимира Дичева Желева-Малчева от София,
ж. к. Люлин, бл. 347, ет. 15, ап. 71, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност
по Търговск и я закон, у твърден със Заповед
№ ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от
21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от
2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от
2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
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Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Красимира Дичева Желева-Малчева
не е заплатила по сметката на Министерството
на правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г.
С писма изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-115/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканена да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същата не е
направила това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8959

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-258
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г., изключвам
Малина Иванова Тошева от Враца, ул. Скобелев
№ 8, вх. Б, ап. 15, от Списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от
2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от
2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.;
доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Малина Иванова Тошева не е заплатила
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма
изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-11-5/2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканена да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същата не е направила
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
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Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8960

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-259
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки
вх. № 92-11-10 от 2008 г. и № 92-11-5 от 2010 г.,
изключвам Райна Стефанова Митова от София,
ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, ап. 7, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 5.06.2007 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.20 09 г., бр. 90 от 13.11.20 09 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Райна Стефанова Митова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С
писма, изх. № 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5
от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканена да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същата не е
направила това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8961

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-260
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписки вх. № 92-11-10 от 2008 г. и 92-11-5 от 2010 г.,
изключвам Светослав Димитров Димитров от
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София, ул. Добруджански край 1, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Светослав Димитров Димитров не
е заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г.
С писма изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-115/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноските за 2008, 2009 и 2010 г., но същият не е
направил това. Налице е трайно неизпълнение
на задължение на синдика, установено в чл. 655а,
ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно основание
за изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8962

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-261
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2 ТЗ и
чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците, след
като обсъдих материалите по преписки вх. № 9211-10 от 2008 г. и № 92-11-5 от 2010 г., изключвам
Тодор Георгиев Тодоров от София, ул. Янко Забунов 3, ет. 1, от Списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
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бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.20 09 г., бр. 90 от 13.11.20 09 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Тодор Георгиев Тодоров не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2008, 2009 и 2010 г., с писма изх.
№ 92-11-10 от 2009 г. и изх. № 92-11-5 от 2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканен да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8963

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-262
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2 ТЗ и
чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците, след
като обсъдих материалите по преписки вх. № 9211-10/2008 г. и 92-11-5/2010 г,. изключвам Христо
Петков Христов от с. Марково, област Пловдив,
ул. Трети март 42, от Списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от
2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от
2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.;
доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
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Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Христо Петков Христов не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2008, 2009 и 2010 г. С писма
изх. № 92-11-10/2009 г. и изх. № 92-11-5/2010 г. на
основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г.
е поканен да заплати доброволно вноските за
2008, 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8964

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-307
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Оля Петрова
Ботева от Плевен 5800, кв. Мара Денчева, бл. 9,
от Списъка на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Оля Петрова Ботева не е заплатила
по сметката на Министерството на правосъдието задължителните вноски за професионална
квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо изх.
№ 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от
Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
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Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8965

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-311
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Олег Василев
Костадинов от София 1000, ул. Й. В. Гурко 52,
ет. 2, от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Олег Василев Костадинов не е
заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същият
не е направил това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8966

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-312
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдици-
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те, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5 от 2010 г., изключвам Огнян Тодоров
Кънчев от Пловдив 4000, ул. Богомил 27, ет. 4,
ап. 8, от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (обн., ДВ,
бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50
от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11
от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Огнян Тодоров Кънчев не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г., с писмо изх. № 92-11-5
от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноските за 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8967

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-314
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда
за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Невена
Стилиянова Станчева от Варна, кв. Виница, п.к.
3, от Списъка на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
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бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Невена Стилиянова Станчева не
е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8968

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-315
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5 от 2010 г., изключвам Евгени Павлов
Тодоров от София 1404, бул. Васил Левски 120,
ет. 5, ап. 16, от Списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92
от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13
от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18
от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62
от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68
от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82
от 16.10.20 09 г., бр. 90 от 13.11.20 09 г., бр. 4
от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от
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14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на
заповедта: Евгени Павлов Тодоров не е заплатил
по сметката на Министерството на правосъдието
задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо изх. № 92-11-5
от 2010 г. на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. е поканен да заплати доброволно
вноските за 2009 и 2010 г., но същият не е направил
това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в чл. 655а, ал. 1
ТЗ, и съставляващо самостоятелно основание за
изключване от списъка по чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8969

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-317
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Антония Станимирова Ганчева от София 1618, ул. Граф Игнатиев
11, ет. 1, правна кантора „В анд Н“, от Списъка
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС-0472 от 06.02.2006 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.;
изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от
2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от
2007 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от
2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г.,
бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г.,
бр. 2 от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г.,
бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г.,
бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г.,
бр. 87 от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г.,
бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.,
бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г.,
бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г.,
бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г.,
бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г.,
бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13
от 16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Антония Станимирова Ганчева не
е заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
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чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8970

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-318
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Виолета Борисова
Манолова от София 1000, ул. Стефан Караджа
11А, вх. 6, ап. 8, от Списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
утвърден със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от
2006 г., бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от
2007 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38
от 2007 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп.,
бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83
от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2
от 08.01.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40
от 18.04.2008 г., бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57
от 24.06.2008 г., бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87
от 07.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101
от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14
от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29
от 17.04.2009 г., бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67
от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81
от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90
от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от
16.02.2010 г., бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от
09.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от
04.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от
30.07.2010 г., бр. 86 от 02.11.2010 г., бр. 89 от
12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Виолета Борисова Манолова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8971

Министър: М. Попова
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ЗАПОВЕД № ЛС-04-321
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Стойна Иванова
Колева от София 1582, ж. к. Дружба, бл. 527, вх. В,
ет. 3, ап. 5, от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г.,
бр. 18 от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24
от 26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване на заповедта: Стойна Иванова Колева не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8972

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-322
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Станислав
Христов Михайлов от Варна 9000, ул. Марица
12, от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (обн.,
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ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 50 от 2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 20 от 2007г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,
бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Станислав Христов Михайлов не
е заплатил по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканен да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същият
не е направил това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7 ТЗ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8973

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-323
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 3 и чл. 655а, ал. 2
ТЗ и чл. 17 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като обсъдих материалите по преписка
вх. № 92-11-5/2010 г., изключвам Ренета Иванова
Михайлова от Монтана, ул. Странджа 15, от Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 05.06.2007 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.;
изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г.,
бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 08.01.2008 г.,
бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г.,
бр. 44 от 09.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г.,
бр. 86 от 03.10.2008 г., бр. 87 от 07.10.2008 г.,
бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г.,
бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г.,
бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г.,
бр. 62 от 04.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.,
бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г.,
бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18
от 05.03.2010 г., бр. 19 от 09.03.2010 г., бр. 24 от
26.03.2010 г., бр. 34 от 04.05.2010 г., бр. 36 от
14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от
02.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от
28.12.2010 г.).
Фактически и правни основания за издаване
на заповедта: Ренета Иванова Михайлова не е
заплатила по сметката на Министерството на
правосъдието задължителните вноски за професионална квалификация за 2009 и 2010 г. С писмо
изх. № 92-11-5/2010 г. на основание чл. 17, ал. 5
от Наредба № 3 от 2005 г. е поканена да заплати
доброволно вноските за 2009 и 2010 г., но същата
не е направила това. Налице е трайно неизпълнение на задължение на синдика, установено в
чл. 655а, ал. 1 ТЗ и съставляващо самостоятелно
основание за изключване от списъка по чл. 655,
ал. 1, т. 7.
Заповедта може да бъде оспорена пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8974

Министър: М. Попова

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 81
от 6 юни 2011 г.
за удължаване с две години срока на Разрешение
№ 40 от 28.01.2008 г. за търсене и проучване на
твърди горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 4 от Закона за подземните богатства, в площ
„Боров дол“, община Твърдица, област Сливен
На основание чл. 31, ал. 3 и чл. 7, ал. 2, т. 7
от Закона за подземните богатства и Разрешение
№ 40 от 28.01.2008 г. разрешавам:
1. Да се удължи с две години срокът на Разрешение № 40 от 28.01.2008 г. с титуляр „Мин
Инвест“ – ООД, с ЕИК 175120694, със седалище
и адрес на управление с. Боров дол, община
Твърдица, област Сливен, Република България.
2. Разрешението за удължаване на срока на
разрешението за търсене и проучване влиза в
сила на 5.04.2011 г.
3. Размерът на площта е 2,135 кв. км. Границите на площта са определени с координати на
граничните точки съгласно приложение, неразделна част от допълнително споразумение към
договора за търсене и проучване.
4. За срока на удължението титулярят на разрешението „Мин Инвест“ – ООД, се задължава да
извърши геологопроучвателните работи по видове
и обеми съгласно работна програма – неразделна
част от допълнително споразумение към договора
за търсене и проучване.
5. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
8987

Министър: Тр. Трайков
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ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 149
от 17 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-00-710 от 09.12.2008 г. за допускане
на устройствена процедура – изработване на
проект за изменение на подробен устройствен
план (ИПР и ПЗ) за ПИ 507, кад. лист 605, кв.
13 и кв. 31, НПЗ „Искър-юг“, район „Искър“.
Искането е разгледано от отделите при ДАГ по
специалности и в издадена заповед № РД-09-50895 от 03.08.2009 г. на главния архитект на СО
за допускане на устройствена процедура – изработване на проект за изменение на план за
регулация и план за застрояване, на базата на
одобрени ПР и последващ ИПР за този обхват
от зоната. Проектът за изменение на подробен
устройствен план отговаря на предвижданията
на Общия устройствен план на Столична община. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
В съответствие е с изискванията на закона и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Предвидената с проекта нова улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на план за регулация и план
за застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 134,
ал. 2, т. 1 и 6, чл. 110, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 208
ЗУТ във връзка с § 70 ПЗР ЗИДЗУТ, устройствени
категории по т. № 12 (Смф) и т. 21 (Пмс) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 09.03.2010 г., т. 25, № ЕС-Г-52
от 01.06.2010 г., т. 35, и № ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г.,
т. 22, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на плана за
регулация за НПЗ „Искър-юг“, кв. 13, УПИ ХХ507 – за склад и офиси, кв. 31, УПИ I – общ., за
създаване на нови УПИ І – за общ. обслужване,
УПИ VI-507 – за офиси, и УПИ VII – за обществено обслужване; нова улица по О.Т.54 – О.Т.58
по зелените и кафявите линии, цифри, текст и
защриховки съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване за
УПИ ХХ-507 – за склад и офиси от кв. 13, и УПИ
VI-507 – за офиси от кв. 31, НПЗ „Искър-юг“, с
корекциите със зелен цвят съгласно приложения
проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административен съд Софияград в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Искър“ и се
изпращат в Административен съд София-град от
отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
8996

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 388
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ II за КОО,
кв. 3, местност Дървеница, София, ул. Софийско
поле, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“, с АОС № 678 от 23.06.2003 г.,
УПИ VIII за КОО, кв. 3, местност Дървеница,
София, ул. Иван Боримечката, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“,
с АОС № 680 от 23.06.2003 г. и УПИ Х за КОО,
кв. 3, местност Дървеница, София, на ъгъла на
ул. Софийско поле и ул. Професор Ст. Киркович,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, с АОС № 679 от 23.06.2003 г.,
с право на собственост върху съответното УПИ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
8847

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 389
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: помещение,
София, бул. Сливница, ж. к. Зона Б-18, бл. 4, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, с АчОС № 29 от 05.05.1997 г., със
съответното му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
8848

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1724
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 302
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ДЪРЖАВЕН

от 10.06.2010 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I-8, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“, с право на собственост
върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 384 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 38 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и т е – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
8849
РЕШЕНИЕ № 1739
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 243
от 13.05.2010 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31.08.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул.
Иван Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, с право на собственост върху
поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
8850

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1740
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 975 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако,
им. 257, масив 259, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2011 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. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
8851

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 613
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Кабелно трасе 20 kV от ЖР (стълб № 26),
землище на с. Съдиево, до ПИ № 076013, землище
на с. Дрянковец, община Айтос, област Бургас“.
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Трасето на подземния кабел с дължина 7011,60
м започва от ЖР стълб № 26 в поземлен имот
№ 000087 (полски път, общинска собственост),
преминава през имоти № 000444 (храм „Света
Богородица“), № 000454 (кметство с. Съдиево),
имоти № 000440, 000189, 000195 (полски пътища,
общинска собственост), 000196 (дере, общинска
собственост) – землище на с. Съдиево; имоти
№ 000330 (дере, общинска собственост), 088001
(пасище, мера, общинска собственост), 000254,
000168, 000148 (полски пътища, общинска собственост) и достига до ПИ № 076013 (собственост на
„Грин енерджи“ – ООД), землище на с. Дрянковец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: З. Али
8882

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1240
от 22 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-246 от
8.06.2011 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, одобрява ПУП – парцеларен
план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
обект: „Нова кабелна линия 20 kV между подстанция „Асеновград“ в имот КИ 99087.38.3 по
КК на кв. Горни Воден – Асеновград, и кабелни
муфи до възлова електростанция Асеновград“
в имот с КИ 00702.517.1 по КК на Асеновград.
Председател: К. Яков
8900

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-ДС-447
от 12 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол от
29.06.2011 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията и молба с вх. № 30-00-89
(13) от 13.05.2011 г. от „Ара“ – ООД, с управител
Димитър Ангелов Данчов, Благоевград, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за подобект „Напорен тръбопровод и изтичало“
към обект „МВЕЦ на река Ощавска“. Трасето на
напорния тръбопровод и изтичалото преминава
през поземлени имоти с идентификатор 000005,
000015, 000286 и 000527, 000528 и 000532 по КВС,
намиращи се в землището на с. Ощава, община
Кресна, област Благоевград, и поземлени имоти
с идентификатор 000161, 000241, 000242 и 000244
по КВС, намиращи се в землището на с. Сенокос,
община Симитли, област Благоевград, съгласно
приетата графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния
управител.
8896

За областен управител: Г. Баханов
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 187
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен план за външен водопровод на цех за
алуминиева дограма в имот с идентификатор
04279.17.21 в местността „Чикуто – Ш.16“ по КК
на Благоевград, минаващ през имоти с идентификатори 04279.17.125 – полски път (общински),
и 04279.113.15 – път от републиканската пътна
мрежа.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административен съд – Благоевград.
8897

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 209
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8,
т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява порект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за застрояване на имот
№ 222009 в м. Локвите, землище с. Трудовец,
община Ботевград, с цел промяна на предназначението за „Склад за електромеханични люлки“
съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград
пред Административен съд – София област.
8986

Председател: М. Кирова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-215
от 15 юли 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразувани имоти
на селищно образувание местност Акчелар, землище Варна, община Варна, в частта относно
новообразуваните имоти и регистри към тях,
както следва:
В изпълнение на съдебно Решение № 296 от
7.03.2008 г. по адм.д. № 861/2007 на Административен съд – Варна, III отделение, 34 състав,
влязло в сила на 9.04.2008 г., за НИ 351 с площ
1020 кв. м в регистъра се заличава „Георги Матеев Димитров“, като собствеността се записва на
наследниците на Йордан Захариев Дуков съгласно
Решение № 1274 от 19.09.2005 г. на ОСЗГ – Варна,
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и съдебно Решение № 296 от 7.03.2008 г. по адм.д.
№ 861/2007 на Административен съд – Варна, III
отделение, 34 състав, влязло в сила на 9.04.2008 г.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Боровец – юг, землище Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
Кадастрален район 403
1. В изпълнение на съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.:
В ПКП се извършват следните промени:
за ПИ 102 (стар) по ПКП в регистъра се заличава „наследниците на Ангел Андонов Бързаков“,
като собствеността се записва за „неидентифициран собственик“;
заличава се ПИ 91 (стар) по ПКП, като се
новообразуват:
ПИ 5123 (стар) по ПКП с площ 2360 кв. м за
„наследниците на Димитър Караиванов Николов“ съгласно решение № 547 от 26.08.1998 г. на
ПК – Варна;
ПИ 5124 (стар) по ПКП с площ 17 408 кв. м за
наследниците на Ангел Андонов Бързаков съгласно решение № 574 от 7.12.1998 г. на ПК – Варна, и
съдебно решение № 796 от 14.07.2005 г. на ВОС по
адм.д. № 1451/2003, влязло в сила на 18.08.2005 г.;
ПИ 5125 (стар) по ПКП с площ 6309 кв. м за
неидентифициран собственик.
В ПНИ се извършват следните промени:
за НИ 2405 с площ 586 кв. м в регистъра
се заличава „наследниците на Ангел Андонов
Бързаков“, като собствеността се записва на
„неидентифициран собственик“;
за НИ 2406 с площ 649 кв. м в регистъра
се заличава „наследниците на Ангел Андонов
Бързаков“, като собствеността се записва на
„неидентифициран собственик“;
за НИ 4338 с площ 1280 кв. м в регистъра
се заличава „наследниците на Ангел Андонов
Бързаков“, като собствеността се записва на
„неидентифициран собственик“;
за НИ 3482 с площ 5924 кв. м в регистъра
се заличава „наследниците на Ангел Андонов
Бързаков“, като собственотта се записва на „неидентифициран собственик“;
за НИ 3490 с площ 1424 кв. м в регистъра
се заличава „наследниците на Ангел Андонов
Бързаков“, като собствеността се записва на
„неидентифициран собственик“;
заличават се НИ 3445, 3446, като се новообразуват:
НИ 4622 с площ 3877 кв. м за наследниците
на Ангел Андонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
НИ 4623 с площ 1856 кв. м за наследниците на
Димитър Караиванов Николов съгласно решение
№ 547 от 26.08.1998 г.;
заличава се НИ 3469, като се новообразуват:
НИ 4620 с площ 370 кв. м за наследниците
на Ангел Андонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
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НИ 4621 с площ 891 кв. м за наследниците на
Димитър Караиванов Николов;
за НИ 3434 с площ 599 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на
А нгел А ндонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
за НИ 3436 с площ 2312 кв. м в регистъра
се заличава „неидентифициран собственик“,
като собствеността се записва на наследниците
на Ангел Андонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
за НИ 3442 с площ 1383 кв. м в регистъра
се заличава „неидентифициран собственик“,
като собствеността се записва на наследниците
на Ангел Андонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
за НИ 4101 с площ 570 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва на наследниците на
А нгел А ндонов Бързаков съгласно решение
№ 574 от 7.12.1998 г. и съдебно решение № 796
от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д. № 1451/2003,
влязло в сила на 18.08.2005 г.;
за НИ 4102 с площ 655 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“, като
собствеността се записва за 212 кв. м ид. части
на наследниците на Ангел Андонов Бързаков
съгласно решение № 574 от 7.12.1998 г. и съдебно
решение № 796 от 14.07.2005 г. на ВОС по адм.д.
№ 1451/2003, влязло в сила на 18.08.2005 г., и за 443
кв. м ид. части на „неидентифициран собственик“.
Кадастрален район 404
2 . В и зп ъ л нен ие н а р ешен ие № 2 6 6 о т
13.03.2006 г. по адм.д. № 2002/2003 на ВОС,
потвърдено с решение № 9694 от 9.10.2006 г. по
адм.д. № 4222/2006, влязло в законна сила на
9.10.2006 г.:
заличават се НИ 3901 и 3902, като се новообразуват следните имоти:
НИ 1645 с площ 1053 кв. м за Александър
Димов Александров съгласно н.а. № 147, том
VIII, дело № 3061 от 3.08.1971 г.;
НИ 4451 с площ 1563 кв. м за „неидентифициран собственик“; имотът е образуван от бивш
НИ 3902, за който с решение № 641 от 6.07.2007 г.
по адм.д. № 209/2004 на ВОС е отменена заповедта на областния управител относно ПИ 1657
по КП, представляващ част от НИ 3902 по ПНИ
на „Боровец – юг“;
НИ 4452 с площ 1008 кв. м за наследниците
на Кръстю Тодоров Георгиев.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 808
от 31.10.2007 г. на ВОС по адм.д. № 1601/2006,
влязло в законна сила на 5.12.2007 г.:
в ПКП се извършват следните промени:
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заличава се ПИ 3606 (стар) по ПКП, като се
образуват следните имоти:
ПИ 3509 (стар) с площ 2429 кв. м за наследниците на Костадин Параскевов Балашев съгласно
решение № 757 от 1.12.2000 г. на ПК – Варна, и
съдебно решение № 808 от 31.10.2007 г. на ВОС по
адм.д. № 1601/2006, влязло в сила на 5.12.2007 г.;
ПИ 3510 (стар) с площ 2750 кв. м за неидентифициран собственик;
в ПНИ се извършват следните промени:
за НИ 4099 с площ 2116 кв. м в регистъра се
заличава „наследниците на Иван Георгиев Димитров“, като собствеността се записва на наследниците на Костадин Параскевов Балашев съгласно
решение № 757 от 1.12.2000 г. на ПК – Варна, и
съдебно решение № 808 от 31.10.2007 г. на ВОС по
адм.д. № 1601/2006, влязло в сила на 5.12.2007 г.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 02 от
3.01.2008 г. по адм.д. № 656/2006 на ВОС – административно отделение, потвърдено със съдебно решение № 7395 от 18.06.2008 г. по адм.д.
№ 4671/2008 на ВАС, за НИ 6215 с площ 1017 кв. м
в регистъра се заличава „наследници на Димитър
Янев Барбов“, като собствеността се записва на
Пенка Георгиева Тотева съгласно н.а. № 155, том
I, рег. № 8485, дело № 563 от 21.12.2000 г.
2. В изпълнение на съдебно решение № 02 от
3.01.2008 г. по адм.д. № 656/2006 на ВОС – административно отделение, потвърдено със съдебно решение № 7395 от 18.06.2008 г. по адм.д.
№ 4671/2008 на ВАС, за НИ 633 с площ 600 кв. м
в регистъра се заличава „Кирил Николов Атанасов“, като собствеността се записва на Пенка
Георгиева Тотева съгласно н.а. № 144, том II, рег.
№ 6833, дело № 427 от 24.10.2000 г.
3. В изпълнение на съдебно решение № 616
от 2.07.2007 г. по адм.д. № 655/2006 на ВОС – административно отделение, влязло в сила на
1.08.2007 г., за НИ 351 с площ 545 кв. м в регистъра се заличава „Петър Любомиров Христов“,
като собствеността се записва на Пенка Георгиева Тотева съгласно н.а. № 168, том XL, вх. рег.
№ 14432, дело № 9256 от 28.12.2000 г., и съдебно
решение № 616 от 2.07.2007 г. по адм.д. № 655/2006
на ВОС – административно отделение, влязло в
сила на 1.08.2007 г.
4. В изпълнение на съдебно решение № 630 от
5.07.2007 г. на ВОС по адм.д. № 769/2006, влязло
в сила на 16.08.2007 г., за НИ 6024 с площ 100
кв. м в регистъра се заличава „неидентифициран
собственик“, като собствеността се записва на
наследниците на Костадин Киров Скулев съгласно
решение № 1126 от 16.08.2004 г. на ОСЗГ – Варна,
и съдебно решение № 630 от 5.07.2007 г. на ВОС по
адм.д. № 769/2006, влязло в сила на 16.08.2007 г.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районен
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
8995

За областен управител: Сл. Славов
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3408-7
от 22, 23 и 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/89 от
27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР): водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка без кв. 4,
6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и
60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административен съд – Варна.
8920

Председател: Н. Апостолов

РЕШЕНИЕ № 3409-7
от 22, 23 и 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/90 от
27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на СО „Зеленика“, в
т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административен съд – Варна.
8921

Председател: Н. Апостолов

РЕШЕНИЕ № 3410-7
от 22, 23 и 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/115
от 6.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на СО „Сълзица“, в
т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административен съд – Варна.
8922

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1446
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5286 от
16.05.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1350/2010 г.
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ДЪРЖАВЕН

от „БПС Футуро“ – ООД, и след становище на
Постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство и Постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствени,
складови дейности и административно обслужване“ на имот № 072023, местност Кривия път
в землището на с. Столник с ЕКАТТЕ 69448,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10
м; плътност на застрояване – до 60%; Кинт – до
2.0; минимална озеленена площ – 20%; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъдат
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
8924

Председател: Г. Костов

ВЕСТНИК

16.05.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1352/2010 г.
от „БПС Футуро“ – ООД, и след становище на
Постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство и Постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствени,
складови дейности и административно обслужване“ на имоти № 071048 и 071033, местност Кривия
път в землището на с. Столник с ЕКАТТЕ 69448,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10
м; плътност на застрояване – до 60%; Кинт – до
2.0; минимална озеленена площ – 20%; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.
8926

РЕШЕНИЕ № 1447
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5287 от
16.05.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1351/2010 г.
от „БПС Футуро“ – ООД, и след становище на
Постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство и Постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствени,
складови дейности и административно обслужване“ на имоти № 161031 и 161032, местност Кривия
път в землището на с. Столник с ЕКАТТЕ 69448,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10
м; плътност на застрояване – до 60%; Кинт – до
2.0; минимална озеленена площ – 20%; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъдат
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
8925

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1449
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5288 от
16.05.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1256/2010 г.
от „МТА – 1“ – ООД, и след становище на Постоянната комисия по промишленост, селско и
горско стопанство и Постоянната комисия по
териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за „Магазин с административна и складова част“ на имот № 080054,
местност Камико в землището на с. Елешница с
ЕКАТТЕ 34120, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на сградите – до 15 м; плътност на застрояване – до 60%;
Кинт – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%;
начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1448
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5285 от

БРОЙ 59

8927

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1450
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от
кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5289

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

от 16.05.2011 г. по п реписка вх. № У Т 2 _20 1403/2011 г. от Димитър Петров Анев и след становище на Постоянната комисия по промишленост, селско и горско стопанство и Постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За вилно застрояване“ на имот № 060 019, мест ност Аси чалия в землището на с. Богданлия с ЕК АТТЕ
04604, община Елин Пелин, Софийска област,
с който се образува нов УПИ ХХ-060019 за
вилно застрояване в кв. 23 по плана на в.з.
Побит камък, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: устройствена зона – Ов, височина на сградите – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40%; Кинт – до
0,8; минимална озеленена площ – 50%; начин
на застрояване – свободно.
2. Проек т и ра не т о, изг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграждат, съгласно одобрения от
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план да бъдат за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
8928

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 332
от 10 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Исперих, одобрява ПУП – ПЗ на поз. имоти
№ 000021 и № 000089, ЕК АТТЕ 32874, в землището на гр. Исперих.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред А дминистративен съд – Разград, по
реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
8895

Председател: Б. Басри

ОБЩИНА К АВАРНА
РЕШЕНИЕ № 98
от 27 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 128, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – г р. Каварна, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план на линейна инфраструктура, представляваща подземен електропровод,
засягащ имоти: ПИ № 22.175, ПИ № 22.172,
ПИ № 22.171, ПИ № 502.597, ПИ № 32.117, ПИ
№ 32.116, ПИ № 29.144, землище с. Видно, ПИ
№ 9.134, ПИ № 8.134, ПИ № 7.133, ПИ № 6.172,
ПИ № 6.170, ПИ № 6.168, ПИ № 3.20, ПИ № 3.121,
ПИ № 3.122, ПИ № 5.157, ПИ № 4.134, ПИ
№ 1.141, ПИ № 1.143, ПИ № 1.43, ПИ № 1.146,
ПИ № 1.144, ПИ № 15.173, ПИ № 15.172, ПИ
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№ 15.175, ПИ № 15.178, ПИ № 15.74, ПИ № 15.73,
ПИ № 15.181, ПИ № 15.176, ПИ № 22.135, ПИ
№ 22.136, ПИ № 22.140, ПИ № 22.39, ПИ № 22.144,
ПИ № 13.164, ПИ № 13.54, ПИ № 13.147, землище
с. Вранино, община Каварна, приет с протокол
№ 11 от 10.06.2011 г. на ОбЕСУТ.
9063

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 77
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след Решение
№ 5 от протокол № 4 на ЕСУТ от 26.05.2011 г.
Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява проекта за ПУП – ПП за обект:
„Трасе на ВиК захранване на част от имоти в
местност Мамулица, Момчилград“.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
8891

Председател: С. Хасан

РЕШЕНИЕ № 78
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява ПУП за подземна кабелна оптична линия на обект „Мрежа за предаване на
интегрирани данни на „Линк+“ – ООД, в община
Момчилград – I етап“ съгласно приложената
графична част.
2. На основание чл. 295, ал. 7 ЗЕС използването на мостове, пътища, улици, тротоари и
други имоти – публична общинска собственост
на община Момчилград, за прокарване, преминаване и поддържане на обект „Мрежа за предаване на интегрирани данни на „Линк+“ – ООД,
в община Момчилград – I етап“ с възложител
„Линк+“ – ООД, Момчилград, съгласно приложения графичен материал е безвъзмездно.
3. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Момчилград пред Административния
съд – Кърджали.
8892

Председател: С. Хасан

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 673
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Павликени, одобрява изработения проект за
частично изменение на подробен устройствен
план – изготвяне на парцеларен план за поземлен имот № 200071 и поземлен имот № 200078
в землището на с. Бутово, като през поземлен

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

имот № 200068, поземлен имот № 200069 и поземлен имот № 200175 се прокара водопровод
за обслужване дейност та на поземлен имот
№ 200071 и поземлен имот № 200078.
Пряко заинтересованите собственици имат
право на обжалване чрез Община Павликени
до Административния съд – Велико Търново,
на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8985

Одобрява подробен устройствен план – план
р е г у л а ц и я – п л а н з а з а с т р о я в а н е (П У П –
ПР – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 153018,
землището на гр. Първомай, област Пловдив,
във връзка с пром яна предназначението на
земеделска земя за изграждане на автосервиз,
автомивка и кафе.
8984

Председател: Д. Петков

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 533
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с Решение № 687 от 25.08.2004 г. на
Министерския съвет, Заповед № РД-02-14-1639
от 30.09.2010 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и в съответствие
с Решение № 569 на Общинския съвет – гр. Първомай, от 17.10.2007 г. при условията на чл. 60
АПК Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Дава съгласие за извършване на строителни
работи в общински имоти с № 11074 и 11075 в
м. Терлика и № 12027 и 12032 в м. Божака по
плана за земеразделяне на с. Виница, община Първомай, във връзка с реализирането на
проект за: „Реконструкция и електрификация
на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/
гръцка граница, и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч. Фаза 1 Крумово – Първомай“.
Председател: Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 534
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за рег улация – план за застрояване (П У П –
ПР – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 153019,
землището на гр. Първомай, област Пловдив,
във връзка с пром яна предназначението на
земеделска земя за изграждане на автомивка
и кафе.
8983

БРОЙ 59

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

8982

ВЕСТНИК

Председател: Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 535
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и
чл. 9, ал. 2 ЗУ Т Общинск и ят съвет – гр. Първомай, реши:

РЕШЕНИЕ № 966
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 7
от 26.04.2011 г. на ОЕС У Т Общинск и ят съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на обект: „Фотоволтаична
електроцентрала“, намираща се в ПИ № 692002
в землището на Свиленград, собственост на
„Енергийни системи – Свиленград“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление – Хасково,
ул. България – над реката 3, представлявано от
Радостин Хасърджиев – управител.
Неразделна част от решението са приложеният план и приложените графична и текстова
част.
8944

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 997
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 62 АПК Общинският съвет – Свиленград, реши:
В Решение № 966 от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – Свиленград, вместо „ПИ № 692002
в землището на Свиленград“ да се чете: „ПИ
№ 692006 в землището на Свиленград“.
8945

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА УГЪРЧИН
ЗАПОВЕД № 920
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП във връзка
с Решение № 907 от 18.07.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Уг ърчин, относно преобразуване
на детски градини на територията на община
Угърчин нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Здравец“, с. Лесидрен,
община Угърчин, област Ловеч, и ОДЗ – гр.
Угърчин, ул. Оборище 5, община Угърчин, област Ловеч, в ОДЗ – гр. Угърчин, ул. Оборище
5, община Угърчин, област Ловеч.
2. Обучението и възпитанието на децата до
6-годишна възраст да се осъществяват в сградата
на детската градина на съответното населено
място – с. Лесидрен.
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3. Храненето на децата от ЦДГ „Здравец“, с.
Лесидрен, да се осъществява по същия начин
както до момента.
4. Числеността на персонала да се запази,
както е определена съгласно разпоредбите на
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
5. Трудовите правоотношения с персонала
на преобразуваната детска градина да бъдат
уредени по чл. 123 и чл. 328, ал. 1 КТ.
6. Задължителната документация, наличният
инвентар, сградният фонд и поземлените имоти,
публична общинска собственост, на ЦДГ „Здравец“, с. Лесидрен, да се приемат за управление
и стопанисване от ОДЗ – гр. Угърчин.
7. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната детска градина в с. Лесидрен и да се
изготвят необходимите приемно-предавателни
протоколи между ЦДГ „Здравец“, с. Лесидрен,
и ОДЗ – гр. Угърчин.
8. Да се зак ри ят БУЛСТАТ и банковата
сметка на ЦДГ „Здравец“, с. Лесидрен.
Изпълнението на заповедта възлагам на
Цвятко Христов – директор на дирекция „СА“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Цветан Георгиев – зам.-кмет на
Община Угърчин.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и
в сроковете по АПК.
9061

Кмет: В. Вълчев

ЗАПОВЕД № 921
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП във връзка
с Решение № 908 от 18.07.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Уг ърчин, относно преобразу ване
на детски градини на територията на община
Угърчин нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ – с. Катунец, община
Угърчин, област Ловеч, и ОДЗ – гр. Угърчин,
ул. Оборище 5, община Угърчин, област Ловеч,
в ОДЗ – гр. Угърчин, ул. Оборище 5, община
Угърчин, област Ловеч.
2. Обучението и възпитанието на децата до
6-годишна възраст да се осъществяват в сградата
на детската градина на съответното населено
място – с. Катунец.
3. Храненето на децата от ЦДГ – с. Катунец,
да се осъществява по същия начин както до
момента.
4. Числеността на персонала да се запази,
както е определена съгласно разпоредбите на
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
5. Трудовите правоотношения с персонала
на преобразуваната детска градина да бъдат
уредени по чл. 123 и чл. 328, ал. 1 КТ.
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6. Задължителната документация, наличният
инвентар, сградният фонд и поземлените имоти,
публична общинска собственост, на ЦДГ – с.
Катунец, да се приемат за управление и стопанисване от ОДЗ – гр. Угърчин.
7. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина в с. Катунец и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между ЦДГ – с. Катунец, и ОДЗ – гр. Угърчин.
8. Да се закрият БУЛСТАТ и банковата сметка
на ЦДГ – с. Катунец.
Изпълнението на заповедта възлагам на
Цвятко Христов – директор на дирекция „СА“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Цветан Георгиев – зам.-кмет на
Община Угърчин.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и
в сроковете по АПК.
Кмет: В. Вълчев
9062

ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-0725
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 767
от 29.02.2011 г. на Общинския съвет „Тунджа“
нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
„Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, в Обединено детско заведение „Щурче“, с. Кукорево,
община „Тунджа“, считано от 01.09.2011 г.
2. Определям численост на персонала за
откритата яслена група 3 щатни бройки, в т. ч.
медицински специалисти – 2 щатни бройки от
функция „Здравеопазване“, дейност „Детски
ясли“, и непедагогически персонал – 1 щатна
бройка помощник-възпитател от функция „Образование“, дейност „Детски градини“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Станчо Ставрев – зам.-кмет на Община
„Тунджа“.
Кмет: Г. Георгиев
8888

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-08-292
от 12 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение
№ 6/63 от 23.06.2011 г. на Общинския съвет – с.
Крушари, нареждам:
Да се преобразува ЦДГ – с. Коритен, община Крушари, от двугрупна в едногрупна детска
градина за учебната 2011/2012 г. със седалище
ЦДГ – с. Коритен, община Крушари.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Иван Иванов – зам.-кмет на Община Крушари.
9015

Кмет: Д. Стефанов

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

69. – Военномедицинската академия обявява конкурс за щатно осигурена академична
длъжност от научно-преподавателския състав
за г ра ж данск и лица за доцент по нау чната
специалност 03.01.46 Онкологи я за ну ж дите
на Клиниката по хематология и онкология на
катедра „Хематология, онкология, радиационна
защита, радиобиология и нуклеарна медицина“
на Многопрофилна болница за активно лечение – София, към Военномедицинска академия
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите да се
счита датата на завеждането им в деловодството на Военномедицинска академия. Справка и
документи по обявения конкурс: ВМА, София,
ул. Г. Софийски 3, тел. 92-253-09.
9335
67. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
на НСА обявява конкурси за: професори по:
Теория и методика на физическото възпитание,
спортната тренировка и кинезитерапията – волейбол, за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един; Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията – хандбал, за нуждите на
катедра „Басксетбол, волейбол, хандбал“ – един,
двата със срок 3 месеца; Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията – статистически методи в
спорта, за нуждите на катедра „Теория на спорта“ – един; Теория и методика на физическото
възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията – гимнастика, за нуждите на катедра
„Гимнастика“ – един; Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията – лека атлетика, за нуждите
на катедра „Лека атлетика“ – един; доценти по:
Теория и методика на физическото възпитание,
спортната тренировка и кинезитерапията – снежни спортове (северни дисциплини), за нуждите
на катедра „ТАО и снежни спортове“ – един;
Теория и методика на физическото възпитание,
спортната тренировка и кинезитерапията – кинезитерапия (тазово-дънна кинезитерапия), за
нуж дите на катедра „Теория и методика на
кинезитерапията“ – един; Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията – спортни танци, за нуждите
на катедра „Гимнастика“ – един; Теория и методика на физическото възпитание, спортната
тренировка и кинезитерапията – волейбол, за
нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един; главен асистент по Спортна медицина – функционална диагностика, за нуждите
на Научноизследователския институт на НСА
„Васил Левски“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Центъра за развитие на академичния
състав на НСА „Васил Левски“, Студентски град,
ет. 4. Списъкът на необходимите документи за
заемане на академични длъжности е определен
в Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НСА
„Васил Левски“.
9133
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70. – Националната художествена академия
обявява конкурси за 2011 г. за: редовни докторанти по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни
изкуства в следните катедри: „Живопис“ – една,
„Стенопис“ – две, „Скулптура“ – една, „Изкуствознание“ – две, „Теория и практика на художественото образование“ – една, „Резба“ – една,
„Керамика“ – една, „Сценография“ – една, „Текстил“ – една, „Индустриален дизайн“ – една,
„Порцелан и стъкло“ – една, „Дизайн за детската
среда“ – една, и „Реставрация“ – една; задочен
докторант: в катедра „Скулптура“, всички със срок
за подаване на документи за докторантурите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки – тел. 988 17 02 – Учебно-методичен
отдел.
9157
27. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии, София, обявява
конкурси за: доценти в образователно направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Социално-правни аспекти на ИТ) – един; и в
образователно направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Обективно-ориентирано
програмиране) – един, и двата със срок 3 месеца;
главен асистент в образователно направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки по научната специалност Интелектуална
собственост на информационни източници със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: София, бул.
Цариградско шосе 119, стая 111. За справки: тел.
970-85-83.
8989
98. – Лесотехническият университет, София,
обявява конкурси за: професори и доценти за:
Факултет „Стопанско управление“ за: професори
към катедра: „Маркетинг и управление на производството“ по Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление (Организация и оперативно
управление на горското стопанство), специалност
„Стопанско управление“ – един; „Управление
на ресурсите и природоползването“ по научна
област 3 Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7 Администрация
и управление (Мениджмънт на кооперацията),
специалност „Стопанско управление“ – един;
доцент към катедра „Маркетинг и управление
на производството“ по Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.9. Туризъм (Основи на предприемачеството),
специалност „Алтернативен туризъм“, всички
със срок 3 месеца; „Агрономически факултет“
за: професор по Социални, стопански и правни
науки в професионално направление с шифър
3.7. Администрация и управление (Бизнес планиране); доцент по професионално направление с
шифър 6.2. Растителна защита (Фитопатология),
двата със срок 3 месеца; Факултет „Екология и
ландшафтна архитектура“ за професор към област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика в професионално
направление 4.4. Науки за земята, по дисциплина
„Микробиология“, със срок 3 месеца; Факултет
„Горска промишленост“ за: доцент към катедра
„Механична технология на дървесината“ по научно направление 6.5. Горско стопанство (Дървесинознание); професори към катедра „Инте-
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риор и дизайн на мебели“: по научно направление
5.13. (Общо инженерство – Дървесни материали
в интериора) – един; по научно направление 5.13.
(Общо инженерство – Проектиране на обществено
обзавеждане) – един, всички със срок 3 месеца;
Факултет „Ветеринарна медицина“ за професори
по научна област 6 „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“, професионално направление 6.4. „Ветеринарна медицина“: научна специалност „Морфология (Анатомия на домашните животни)“ – един;
научна специалност „Акушерство и гинекология
на животните и болести на новородените животни“ – един; научна специалност „Физиология на
животните“ – един, всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
8918
14. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: професори по: 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Телевизионна и видеотехника) – един към катедра
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК;
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
(Теория на автоматичното управление) – един
към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА,
двата със срок 3 месеца; 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика (Автоматизация на
производството) – един към катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ – ФА;
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
(Теоретична електротехника) – двама към катедра
„Теоретична електротехника“ – ФА; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника) – един към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; 3.1 Социология, антропология и
науки за културата (Бизнес етика и организационна култура) – един към катедра „Правни
и хуманитарни науки“ – СФ; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Електрически
машини) – един към катедра „Електрически
машини“ – ЕФ; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Електротехнологии) – един
към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ; 5.1
Машинно инженерство (Технология на машиностроенето) – един; 5.1 Машинно инженерство
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един, двата
към катедра „Технология на машиностроенето
и металорежещи машини“ – МТФ; 5.1 Машинно
инженерство (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – двама
към катедра „Автоматизация на дискретното
производство“ – МФ; 5.1 Машинно инженерство
(Машинознание и машинни елементи) – един
към катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции“ – МФ; 5.13 Общо инженерство (Организация и управление на производството) – един
към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; 5.3 Комуникационна
и компютърна техника (Комуникационни мрежи
и системи) – един към катедра „Комуникационни
мрежи“ – ФТК, всички със срок 2 месеца; доценти
по: 5.4 Енергетика (Механика на флуидите) – един
към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични
машини“ – ЕМФ; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите
и методите на кибернетиката в различни обла-
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сти на науката) – един към катедра „Системи
и управление“ – ФА; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Електроизмервателна
техника) – един, към катедра „Електроизмервателна техника“ – ФА; 5.3 Комуникационна и
компютърна техника (Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление в комуникациите) – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; 5.1 Машинно
инженерство (Приложна механика) – един към
катедра „Механика“ – ТФ; 5.1 Машинно инженерство (Машинознание и машинни елементи) – един
към катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции“ – МФ; 5.1 Машинно инженерство
(Автоматизация на производството) – един към
катедра „Автоматизация на дискретното производство“ – МФ; 3.7 Администрация и управление
(Публична администрация) – един към катедра
„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ, всички със срок 2 месеца; главни
асистенти по: 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика (Електрически машини) – един към
катедра „Електрически машини“ – ЕФ; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Светлинна
техника и източници на светлина) – един към
катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ; 5.5 Транспорт,
корабоплаване и авиация (Двигатели с вътрешно
горене) – един към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ – ТФ, трите със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, в съответните факултетни канцеларии: ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72;
ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82;
МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; СФ – каб. 3235,
тел. 965 37 04; ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90;
ТФ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
9020
835. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурси за редовни
и задочни докторанти за учебната 2011/2012 г.
по следните научни специалности: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя) – двама;
4.2. Химически науки (Физикохимия) – един;
4.2. Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения) – един; 4.5. Математика
(Диференциални уравнения) – един; 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика) – двама;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизация на производството) – един; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Системи с изкуствен
интелект) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електротехнологии) – един;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Индустриална електроника) – един; 5.6. Материали и материалознание (Материалознание и
технология на машиностроителните материали) – един; 5.6. Материали и материалознание
(Технология на полупроводниковите материали и
електронните елементи) – един; 5.9. Металургия
(Металургична топлотехника) – един; 5.9. Металургия (Металургия на черните метали) – двама;
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5.10 Химични технологии (Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти) – един; 5.10
Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите
неметални материали) – двама; 5.10. Химични
технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на композитните
материали) – двама; 5.10. Химични технологии
(Технология на неорганичните вещества) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на полиграфическото производство) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на природните
и синтетичните горива) – един; 5.10. Химични
технологии (Химично съпротивление на материалите и защита от корозия) – един; 5.11.
Биотехнологии (Биоорганична химия, химия
на п ри р од н и т е и физиолог и ч но а к т и вн и т е
вещества) – двама; 5.13. Общо ин женерство
(Технология за пречистване на водите) – един,
всички редовно обучение; 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика) – един; 5.2.
Елект ротех ника, елект роника и автоматика
(Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един; 5.9. Металургия
(Технологии, машини и системи за обработка чрез
пластично деформиране) – един; 5.10. Химични
технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология) – един, всички задочно обучение. Документи се приемат 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда А,
ет. 2, стая 205, тел.: 81 63 136, 81 63 120.
9132
1316. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси
за един професор и един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по
професионално направление 7.1. „Медицина“ и
научна специалност „Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по патофизиология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2,
ет. 1, стая 118, тел. 02/9172 508.
8929
1316а. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Генетика“
за нуждите на Катедрата по медицинска генетика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, ул.
Здраве 2, тел. 02/9520357.
8930
1316б. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Медицинска биология (биология на човека)“ – трима, за
нуждите на Катедрата по биология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2,
ет. 2, стая 216, тел. 02/9172 660.
8931
1316в. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
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„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Микробиология“ за нуждите на Катедрата по
медицинска микробиология със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 1,
тел. 02/9172 577.
8932
1316г. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доценти в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и
химиотерапия)“ – трима, за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2,
ет. 3, стая 318, тел. 02/952 05 39.
8933
1316д. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Дерматология и венерология“ за нуждите на
Катедрата по дерматология и венерология на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, бул. Св. Георги Софийски 1,
Катедра по дерматология и венерология, тел.:
02/9230451, 0887-564-927.
8934
1316е. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 4.
„Природни науки, математика и информатика“
по професионално направление 4.1. „Физически
науки“ и научна специалност „Медицинска физика“ за нуждите на Катедрата по медицинска
физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 4, стая 414,
тел. 02/954 13 72.
8935
1316ж. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси
за двама професори и двама доценти в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“
по професионално направление 7.1. „Медицина“
и научна специалност „Анатомия, хистология и
цитология“ за нуждите на Катедрата по анатомия,
хистология и ембриология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве 2, Катедра
по анатомия, хистология и ембриология, стая 2,
тел. 02/952 04 55.
8936
1316з. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси за един професор, един доцент и един
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 1, стая
112, тел. 02/9172 376.
8937
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1316и. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси
в област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“ за: професори: един – за база
СБАЛАГ „Майчин дом“, и един – за база УМБАЛ
„Александровска“; доценти: един – за база УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, и един – за база
СБАЛББ „Св. София“ за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул.
П. Славейков 52А, в сградата на УБ „Св. Екатерина“, тел. 02/9230 570.
8938
1316й. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за двама доценти в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Неврология“: един – за Клиниката по нервни
болести, и един – за Отделението по образна
диагностика на база МБАЛНП „Св. Наум“ за
нуждите на Катедрата по неврология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1113, ул. Любен
Русев 1, Личен състав, тел. 02/9702 107.
8939
51. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурс за главен асистент
по 3.8. Икономика (Икономика и управление)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81
63 120 и 81 63 136.
9421
56. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за доценти по: професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна или учебна специалност: Двигатели
с вътрешно горене (Експлоатационни материали
в транспортната техника) – един към катедра
„Транспорна техника и технологии“ – Колеж в
структурата на ТУ, със срок 2 месеца; професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника; научна или учебна специалност: Предаване на данни и компютърни
комуникации – един към катедра „Съобщителна
техника“ – Факултет по електроника, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
8942
40. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за: професор
по професионално направление 3.2. Психология
(Организационна психология, експериментална
психология); доценти по: професионално направление 3.6. Право (Трудово и осигурително
право) – един; професионално направление 3.6.
Право (Правна социология и правна информатика) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, стая 206; за справки – тел. 052/359
510, 052/359 511, www.vfu.bg.
9071
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51. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 3.6.
Право (Международно право и международни
отношения) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, стая 206; за справки – тел. 052/359 510,
052/359 511, www.vfu.bg.
9072
5. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: доценти по
5. Технически науки: 5.1. Машинно инженерство
(Процеси и апарати в ХВП) – един; 5.1. Машинно
инженерство (Основни процеси на индустриалните технологии) – един; главен асистент по 5.
Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Технология на захарта), всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в университета – Пловдив, бул.
Марица 26, тел. 603 603, до 7 работни дни след
изтичане на срока на обявлението в „Държавен
вестник“.
9073
199. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по направление 4.2. Химически науки, специалност 01.05.05 Физикохимия за
нуждите на секция „Електрохимия на твърдите
електролити“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ИЕЕС, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 214, тел. 979 27 50.
8940
63. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по
01.05.06 химия на високомолекулните съединения
(професионално направление 4.2. химични науки
съгласно ПМС № 125 от 2002 г.) за лаборатория
„Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103А, тел. 979-22-09.
9070
42. – Институт по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на
растенията, шифър 01.06.16 за нуждите на секция
„Фотосинтеза“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад.
Г. Бончев 21, тел. 8728170.
8990
83. – Агробиоинститутът към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.03 Ботаника; главен асистент по професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.14
Растениевъдство – двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Агробиоинститута, 1164 София, бул. Драган
Цанков 8, тел. 02/963 5407; e-mail: abi@abi.bg.
9069
84. – Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурс
за професор в професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника по
научна специалност Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление (Ин-
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формационни технологии и бази от данни, Бази
от данни, Комуникационни вериги) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в КТП, София 1700, ул.
Академик Стефан Младенов 1, тел. 8062-227,
„Персонал и деловодство“.
9156
96. – Тери ториа л ната д и рек ц и я – Софи я
на Националната агенция за приходите, отдел
„При н у д и т ел но изп ъ л нен ие“, на основа н ие
чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 33594/20 0 0/018695 от 13.07.2011 г. възлага
на Либерт Петков Явашев следния недвижим
имот: УПИ IX-987, кв. 49 по регулационния
план на гр. Сухиндол от 2001 г., идентичен с
ПИ с планоснимачен № 674, кв. 49 по плана на
гр. Сухиндол от 1975 г. Имотът е с площ 310
кв. м по нотариален акт и 323 кв. м по скица,
намиращ се в гр. Сухиндол, заедно със застроени върху него жилищна сграда ЗП 40 кв. м и
стопанска постройка ЗП 89 кв. м, намиращи
се в гр. Сухиндол, ул. Росица 66.
9118
50. – Националната агенция за приходите,
Регионална дирекция – Пловдив на Агенцията
за държавни вземания, на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане на
недвижим имот изх. № 73924/2002/114742 от
6.06.2011 г. възлага на Ангел Димитров Кьосев с
постоянен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 188,
вх. Г, ет. 6, ап. 16, следните недвижими имоти:
Група № 1
1. Парцел със Склад за фураж (със земя и
обект) в Стопански двор № 1, парцел VII, кв.
1; с площ на парцела 1410 кв. м и път 152 кв. м
(общо 1562 кв. м), РЗП на сградата 415 кв. м, при
граници на парцела: на север – парцел VI, на
изток – парцел IX, на юг – път, и на запад – път.
2. Парцел със Склад за зърно (със земя и обект)
в Стопански двор № 1, парцел VI, кв. 1, площ
на парцела 3026 кв. м и път 327 кв. м (общо
3353 кв. м), РЗП на сградата 504 кв. м, при
граници на парцела: на север – парцел XV, на
изток – път, на юг – път, на запад – парцел V.
3. Парцел със Склад за зърно (със земя и обект)
в Стопански двор № 1, парцел V, кв. 1; с площ
на парцела 2543 кв. м и път 275 кв. м (общо 2818
кв. м), РЗП на сградата 525 кв. м, при граници
на парцела: на север – мера, на изток – парцели VI и XV, на запад – парцел III. 4. Парцел с
кантар с навес (със земя и обект) в Стопански
двор № 1, парцел IV, кв. 1; площ на парцела 362
кв. м и път 39 кв. м, при граници на парцела:
на север – парцел V, на изток – парцел V, на
юг – път, на запад – парцел III и път. Общо 4
бр. за сумата 42 700 лв. в землището на с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив.
Група № 2
1. Парцел с Овчарник (със земя и обект)
в Стопански двор № 1, парцел VIII, кв. 2; с
площ на парцела 5606 кв. м и път 606 кв. м
(общо 6212 кв. м), РЗП на сграда 882 кв. м,
при граници на парцела: на север – парцел
VII, на изток – парцел IX, на юг – път, и на
запад – път. 2. Парцел с Овчарник (със земя и
обект) в Стопански двор № 1, парцел IX, кв. 2;
с площ на парцела 3219 кв. м и път 348 кв. м
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(общо 3567 кв. м), РЗП на сграда 477 кв. м,
при граници: на север – парцели IV и VIII, на
изток – нива, на юг – път, на запад – парцел
VIII. Общо 2 бр. за сумата 14 200 лв. в землището на с. Драгойново, община Първомай,
област Пловдив. Имотите се продават такива,
каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
9152
51. – Националната агенция за приходите,
Регионална дирекция – Пловдив на Агенцията
за държавни вземания, на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане на
недвижим имот изх. № 73924/2002/114740 от
30.05.2011 г. възлага на „Шанс – 2007“ – ООД,
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 160081431, адрес за кореспонденция: с. Буково, община Първомай,
ул. 14 № 14, представлявано от Петко Иванов
Петков, с адрес на представителя: гр. Първомай, област Пловдив, ул. Чавдар войвода 20,
следните недвижими имоти:
Група № 3
1. Навес за машини (само обект без земя)
в Стопански двор № 2, парцел IX, кв. 1; РЗП
на сградата 333 кв. м, при граници на парцела:
на север – парцел Х, на изток – парцел Х, на
юг – двор, на запад – мера. 2. Бензиностанция
(само обект без земя) в Стопански двор № 2,
парцел XI, кв. 1; РЗП 34 кв. м, при граници на
парцела: на север – парцел VIII, на изток – път,
на юг – парцел Х, на запад – парцели VII и Х.
3. Ремонтна работилница и склад за машинни
части (само обекти без земя) в Стопански двор
№ 2, парцел Х, кв. 1; РЗП на сградата 720 кв.
м, при граници на парцела: на север – парцели VII и XI, на изток – път, на юг – двор, и
на запад – парцел IX. Общо 3 бр. недвижими
имоти в землището на с. Драгойново, община
Първомай, област Пловдив. Имотите се продават
такива, каквито са в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
9153
24. – Национа лна агенция за при ходите,
ТД на НАП – Пловдив, на основание чл. 253
ДОПК с Постановление № 95460/2003/121021 от
18.07.2011 г. възлага на „КИК стил“ – ЕООД,
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР BG200001339,
адрес за кореспонденция: Пловдив , бул. Стефан
Стамболов 54, представлявано от Кирил Георгиев Динов, адрес на представителя: Пловдив,
бул. Стефан Стамболов 54, ет. 7, ап. 33, следния
недвижим имот: гараж № 2 – 19,50 кв. м, работилница – 6,80 кв. м, и санитарен възел – 1,80
к в. м на приземен ета ж на кота нула, при
граници: гараж № 1, гараж № 3 и стълбищен
коридор, намиращи се в имот пл. № 592, включен в парцел ІV-592 от квартал 31 по плана на
гр. Пловдив, кв. Македония, ул. Петрова нива
№ 64, сграда с идентификатор 56784.531.592.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-48 от 03.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, за сумата
12 000 лв.
9154
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4. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал Разрешение
за строеж № 52 от 14.07.2011 г. на държавата,
представлявана от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
чрез концесионера на „Гражданско летище за обществено ползване Варна“ – „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт“ – АД, ЕИК 148045472, за
обект: „Изместване на канализационен колектор
на Летище Варна“, в частта на поземлен имот
с идентификатор 00182.307.40 по КК на Летище
Варна, представляващ УПИ I 14, 28, кв. 3 по
ПУП – ПРЗ на Летище Варна. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховен
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8923
38. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на
земеделска земя за изграждане на ветрогенератор
за имот: ПИ 22335.98.21 в местността „Крушака“ в
землището на с. Долни Вит, община Гулянци, област Плевен, с възложител „Елба енерджи“ – АД,
Ловеч. Проектната документация се намира в
Общинска администрация Гулянци, стая 103. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Общинска администрация Гулянци.
9422

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от ЮЛНЦ
„Сдружение Българска национална федерация
по металдетектинг“ – Ловеч, представлявано от
председателя на УС Илия Константинов Илиев,
чрез процесуалния си представител адв. Георги Стоянов Георгиев от СтЗАК, срещу чл. 30,
ал. 2 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за
извършване на теренни археологически проучвания, издадена от министъра на културата (ДВ,
бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.), по което
е образувано адм. дело № 7375/2011 по описа на
Върховен административен съд. Делото е насрочено за 11.10.2011 г.
8991
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Заповед № РД-01-47 от 21.01.2005 г.,
издадена от кмета на община Царево, с която
на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 9,
ал. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 16, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ е
одобрен проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот
№ 003912, намиращ се в землището на с. Лозенец,
община Царево, м. Смайлов чаир. По оспорването
е образувано а.х.д. № 1683/2010, което е насрочено
за 28.09.2011 г. в 14,10 ч. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в производството по а.х.д. № 1683/2010 в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
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съда, което трябва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търовеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; 4. номер на
делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените доказателства,
които удостоверяват качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
9119
Административният съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 319/2011 по жалба на Надежда Христова Тошева и Цветан Луканов Тошев от Враца
против Заповед № 374 от 12.04.2011 г. на кмета
на Община Враца, с която на основание чл. 129,
ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление № 9400-017514 от 03.11.2010 г. от Габриела Димчева Йотова
за одобряване на ПУП, предписание № 2135 от
07.11.2008 г. за допускане изработването на ПУП
и Решение № 1 от протокол № 9 от 05.04.2011 г.
на ОЕСУТ при Община Враца е одобрен ПУП
(ПРЗ) за регламентиране на допълващото застрояване в УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ V в кв.
44, ЦГЧ по плана на гр. Враца. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до Административния съд – Враца, по адм. д.
№ 319/2011, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 18.10.2011 г. от 14,30 ч.
9030
Административният съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 246/2011 по жалба на Ирена Емилова
Георгиева от София против Заповед № 296 от
17.03.2011 г. на кмета на Община Враца, с която
на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2 ЗУТ, Заявление № 9400-0-21159 от 15.12.2010 г.
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от Община Враца за одобряване на ПУП, предписание № 724 от 10.04.2009 г. за допускане изработването на ПУП и Решение № 7 от протокол
№ 5 от 10.03.2011 г. на ОЕСУ Т при Община
Враца е одобрен ПУП (ПРЗ) за допълващо застрояване – гаражи в УПИ ХVІІ, кв. 14, ЦГЧ
по плана на гр. Враца. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до Административния съд – Враца, по адм. д.
№ 246/2011, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
в открито заседание за 18.10.2011 г. от 14,30 ч.
9031
А дминистративни ят съд – Добрич, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е постъпило оспорване
от „Мегапорт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление: Велико Търново, ул. Никола
Габровски 81, представлявано от управителя
си Мирослав Благоев Ангелов, на чл. 15, ал. 3
от Наредбата за управление на отпадъците и
поддържане чистотата на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 43-6 от
21.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Добрич,
съгласно текста на който член: „От 01.07.2011 г.
във всички търговски обекти на територията на
Община град Добрич се забранява употребата
на полиетиленови торби за еднократна употреба и се въвежда употреба на биоразградими
торби със срок на разграждане до 24 месеца.“,
е образувано адм. д. № 494/2011 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
04.10.2011 г. от 10 ч.
9032
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 679/2010, насрочено за
16.09.2011 г. от 10 ч., по оспорване на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. П. Р. Славейков 2, против Заповед № 27 от 23.04.2010 г.
на кмета на Община Смолян, издадена на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 3
и чл. 135, ал. 3 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ, чл. 22, ал. 1
ЗОЗЗ, чл. 32, ал. 1 ППЗОЗЗ, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 109, ал. 1 и чл. 134, ал. 6 ЗУТ, по заявление
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от Митко Минков Цветковски, с която е одобрен
подробен устройствен план, план за регулация
и застрояване в местността Падалото, землище
на гр. Смолян. Урегулиране на поземлени имоти
с кадастрални № 134.10, 134.9 с образуване на
нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-134.9,
134.10 жилищно застрояване с ограничителна
лини я на застрояване и указани параметри
на бъдещата застройка. Изменение на УПИ
І – ресторант, и УПИ – озеленяване, с образуване на нови УПИ ІХ – 913.3 – за озеленяване, и
Х – 913.3 – жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване, и указани параметри
на бъдещата застройка в кв. 90 по плана на гр.
Смолян, кв. Горно Смолян, по червено, кафяво
и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административен съд – Смолян, по номера
на образуваното административно дело, което
да съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
9028
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 5229 по описа за 2009 г. на ІІ
отделение, 27 състав, насрочено за 25.10.2011 г.
от 10,30 ч., по подадена от Георги Любомиров
Бойков, Красимира Стаменова Бойкова и Камен
Иванов Златев жалба срещу Решение № 455 по
протокол № 43 от 25.06.2009 г. на Столичния общински съвет в частта, с която е одобрен план за
регулация и застрояване на м. Предгаров площад
относно кв. 91, район „Сердика“. В едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като
ответници в производството пред съда в срока
по ал. 1 чрез подаване на заявления до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
и приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
8997
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Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 49/2011 на второ
отделение, 25 състав, насрочено за 3.10.2011 г. от
10 ч. по жалба на Калина Любомирова Димитрова
от София срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет (СОС) в частта
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-2643,
УПИ I и УПИ III-21, кв. 23 по плана на София,
местността Студентски град. Всяко заинтересовано лице може да поиска конституирането му
като ответник по делото със заявление, подадено до съда по номера на делото в едномесечен
срок от обявлението, което да съдържа следната
информация: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер на чужденец и адреса, заявен за съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; заявление, че заинтересованото лице
иска да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
9004
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 32 състав, призовава Еленка Стоименова Стоименова като заинтересована страна
по адм.д. № 1551/2011, образувано по жалба на
Кирил Найденов Величков срещу отказ изх. № 914141-22-10-278 от 11.01.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК – София, за изменение на
КК и КР. Делото е насрочено за 18.10.2011 г. от
14 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
9029
Административният съд – Шумен, призовава
Силвия Младенова Стоянова с последен известен
адрес в България Шумен, бул. Симеон Велики
33, ет. 2, ап. 10, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в Съдебната палата на Окръжен
съд – Шумен, ул. Съединение 1, ет. 3, съдебна зала
№ 9, на 27.09.2011 г. в 14 ч. на съдебно заседание
като заинтересована страна по а.д. № 470/2010
по реда на чл. 215 ЗУТ по жалба на главния архитект на Община Шумен срещу Заповед № ДК10-СИР-56 от 8.10.2010 г. на началника на РДНСК
СИР. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
8998
Административният съд – Шумен, призовава
Али Хюсеин Молла с последен известен адрес
в България с. Бяла река, ул. Ален мак 5, сега в
Република Турция с неизвестен адрес, да се яви
в Съдебната палата на Окръжен съд – Шумен,
ул. Съединение 1, ет. 3, съдебна зала № 9, на
27.09.2011 г. в 14 ч. на съдебно заседание като
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заинтересована страна по а.д. № 470/2010 по реда
на чл. 215 ЗУТ по жалба на главния архитект на
Община Шумен срещу Заповед № ДК-10-СИР-56
от 8.10.2010 г. на началника на РДНСК СИР.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
8999
Административният съд – Шумен, призовава
Маринка Иванова Пенелска с последен известен
адрес в България Шумен, бул. Симеон Велики
33, ет. 10, ап. 47, сега в чужбина с неизвестен
адрес, да се яви в Съдебната палата на Окръжен
съд – Шумен, ул. Съединение 1, ет. 3, съдебна зала
№ 9, на 27.09.2011 г. в 14 ч. на съдебно заседание
като заинтересована страна по а.д. № 470/2010
по реда на чл. 215 ЗУТ по жалба на главния архитект на Община Шумен срещу Заповед № ДК10-СИР-56 от 8.10.2010 г. на началника на РДНСК
СИР. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
9000
Административният съд – Шумен, призовава
Стоянка Стефанова Михнева с последен известен
адрес в България Шумен, бул. Симеон Велики
33, ет. 10, ап. 49, сега в чужбина с неизвестен
адрес, да се яви в Съдебната палата на Окръжен
съд – Шумен, ул. Съединение 1, ет. 3, съдебна зала
№ 9, на 27.09.2011 г. в 14 ч. на съдебно заседание
като заинтересована страна по а.д. № 470/2010
по реда на чл. 215 ЗУТ по жалба на главния архитект на Община Шумен срещу Заповед № ДК10-СИР-56 от 8.10.2010 г. на началника на РДНСК
СИР. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
9001
Великотърновският окръжен съд обявява, че
образува гр. д. № 484 по описа за 2011 г., насрочено
за 24.11.2011 г. в 11 ч., по предявен от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност иск с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД срещу: Найден Петров Стефанов с постоянен адрес област Велико Търново,
община Лясковец, ул. Стойчо Куркев 19, вх. Г,
ет. 3, ап. 7, и настоящ адрес Горна Оряховица,
община Горна Оряховица, област Велико Търново,
ул. Струма 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6, за отнемане в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 160 380 лв., а именно:
От Найден Петров Стефанов с правно основание
чл. 4, ал. l ЗОПДИППД:
– Апартамент № 2/13 на първи жилищен
етаж, вх. В, от жилищен блок БДЖ с пл. № 1019,
построен върху държавна земя, представляваща
урегулиран поземлен имот I-ЖС на БДЖ в квартал 12 по плана на Горна Оряховица, гара Горна
Оряховица, състоящ се от стая, кухня, сервизни
помещения с площ 54,41 кв. м, при граници на
апартамента: на изток – двор, на запад – двор,
на север – апартамент № 1/14, на юг – двор,
отгоре – апартамент № 4/15, отдолу – избени
помещения, ведно с придаващото се към апартамента избено помещение № 2/13 с площ 7,60 кв. м,
при граници: на изток – двор, на запад – обща
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пералня, на север – избено помещение № 15,
на юг – двор, ведно с 16,35 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж
върху мястото, представляващи 19,79 кв. м, намиращ се в гр. Горна Оряховица, ул. Иларион
Макариополски 19. Пазарната стойност към
настоящия момент е 12 000 лв.
– УПИ № ІІ-З06, в квартал 54 по плана на
с. Родина, община Златарица, област Велико
Търново, с уредени регулационни отношения,
с площ 1100 кв. м, при граници: УПИ ІІІ-309,
УПИ Х-307 и УПИ І-305, ведно с изградените в
имота жилищна сграда и стопанска постройка
и всички извършени в описания недвижим имот
подобрения. Пазарната стойност към настоящия
момент е 25 000 лв. В случай че съдът не уважи
иска по чл. 4, ал. l ЗОПДИППД относно УПИ
№ ІІ-3 06, в квартал 54 по плана на с. Родина,
община Златарица, област Велико Търново, с
уредени регулационни отношения, с площ 1100
кв. м, при граници: УПИ ІІІ-309, УПИ Х-307 и
УПИ І-3 05, ведно с изградените в имота жилищна
сграда и стопанска постройка и всички извършени
в описания недвижим имот подобрения поради
обстоятелството, че към момента на постановяване на съдебното решение спрямо него е проведено успешно изпълнително производство от
взискатели с вещни обезпечения, предхождащи
наложената в полза на КУИППД възбрана или
други противопоставими права, то предявяваме
срещу Найден Петров Стефанов иск с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата сумата от 27 920 лв.,
п р едс т а в л я ва ща з а п лат енат а о т о т ве т н и к а
стойност, включваща сумата в размер 9600 евро
(18 776 лв.) и платените вноски по кредита в размер 9144 лв., които суми са придобити в резултат
на престъпната дейност на проверяваното лице,
доколкото не е установен законен източник за
тези средства.
– Лек автомоби л марка и модел „А лфа
Роме о 155 Т “ с Д К № ВТ 1276 А М , ра ма
№ ZAR16700000000963, двигател № AR67101000124,
дата на първа регистрация – 23.07.1993 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1000 лв.
От Найден Петров Стефанов с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 18 000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на продажбата на
дворно място с площ 1890 кв. м, представляващо
урегулиран поземлен имот VІІ-32 в квартал 16 по
плана на с. Сушица, община Стражица, заедно
с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, при граници на имота: улица,
УПИ VI-33, УПИ XI-29, УПИ VIII-32 в кв. 16,
намиращо се в с. Сушица, община Стражица,
ул. Васил Левски 24.
– Сумата от 600 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на продажбата на нива с
площ 1,904 дка, пета категория, местност Вързан
дере, представляваща имот № 188 001 по КВС на
с. Драгижево, община Лясковец, при граници и
съседи: № 000564 – полски път на община Лясковец; № 188002 – нива; № 188019 – нива; № 188020.
– Сумата от 3000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на продажбата на
лек автомобил, марка и модел „Опел Корса“, с
ДК № ВТ 4991 ВВ, рама № WOL000073S4008697,
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двигател № C14NZ19230547, дата на първа регистрация – 16.09.1994 г.
– Сумата от 8000 лв. пазарна стойност към
момента на продажбата на лек автомобил марка и модел „Форд Мондео“, с ДК № ВТ 5403
ВВ, рама № WFONXXGBBNRU70099, двигател
№ R FNRU70099, дата на първа регист раци я
2 0.06.1994 г.
– Сумата от 500 лв., получена на 25.02.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
– Сумата от 500 лв., получена на 15.03.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД , филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
– Сумата от 57 450 лв., получена на 18.03.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна
сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
– Сумата от 3000 лв., получена на 18.03.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
– Сумата от 31 000 лв., получена на 19.03.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна
сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
– Сумата от 330 лв., получена на 12.04.2010 г.
от Найден Петров Стефанов от разплащателна сметка в лв. № 17960372, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, филиал Лясковец, за придобиването
на която лицето не е представило доказателства
за законен източник.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност
на отчужденото имущество (недвижими имоти
и МПС), то под условията на евентуалност предявяваме иск с цена, изчислена въз основа на
стойността, обективирана в нотариалните актове
и договорите за покупко-продажба, както следва:
– Сумата от 8000 лв., получена от продажбата
на дворно място с площ 1890 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот VII-32 в квартал
16 по плана на с. Сушица, община Стражица,
заедно с построените в него жилищна сграда и
стопански постройки, при граници на имота:
улица, УПИ VI-33, УПИ XI-29, УПИ VIII-32 в кв.
16, намиращо се в с. Сушица, община Стражица,
ул. Васил Левски 24.
– Сумата от 149,30 лв., получена от продажбата на нива с площ 1,904 дка, пета категория,
местност Вързан дере, представляваща имот
№ 188001 по КВС на с. Драгижево, община Лясковец, при граници и съседи: № 000564 – полски път на община Лясковец; № 188002 – нива;
№ 188019 – нива; № 188020.
– Сумата от 500 лв., получена от продажбата
на лек автомобил, марка и модел „Опел Корса“,
с ДК№ ВТ 4991 ВВ, рама № WOL000073S4008697,
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двигател № C14NZ19230547, дата на първа регистрация – 16.09.1994 г.
– Сумата от 7900 лв., получена от продажбата
на лек автомобил, марка и модел „Форд Мондео“, с
ДК № ВТ 5403 ВВ, рама № WFONXXGBBNRU70099,
двигател № RFNRU70099, дата на първа регистрация – 20.06.1994 г.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет
на мотивираното искане, а именно: съдът дава
срок на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
мотивираното искане, да встъпят в делото, като
предявят претенциите си по реда и на основание
чл. 225 ГПК до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция.
9121
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 203/2011, насрочено за 23.11.2011 г.
от 10 ч., по предявените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове с правно основание чл. 28,
ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 9 и 10
ЗОПДИППД срещу Орлин Аргиров Капитански
от Ловеч, ул. Отец Паисий 3,вх. Б, ет. 6, ап. 17,
и Веселка Михайлова Дерманска от с. Кирчево,
област Ловеч, с постоянен адрес с. Кирчево, ул.
Хаджи Димитър 1, и настоящ адрес с. Кирчево,
ул. Хаджи Димитър 9, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
От Орлин Аргиров Капитански и Веселка Михайлова Дерманска на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, придобито по време на
брака:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.513.2065.2.17 по кадастрална карта
на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10
от 17.04.2007 г. на ИД на АГКК, намиращ се
на административен адрес: Ловеч п.к. 5500, ул.
Отец Паисий 3, ет. 6, ап. 17, който самостоятелен
обект попада в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.2065, и е с
предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива – 1, при съседи:
самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:
43952.513.2065.2.16, 43952513,2065.2.18, под обекта
43952513, 2065.2.18, над обекта: няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост
представлява: апартамент № 17, етаж 6, вход Б,
от жилищен блок в кв. 160 в гр. Ловеч, застроен
върху 68,52 кв.м, състоящ се от кухня, дневна,
спалня, баня с тоалетна, коридор и тераси, заедно
с избено помещение № 1 и припадащите се 2,28 %
ид.ч. от общите части в сградата и отстъпеното
право на строеж върху държавен парцел I в
кв. 160 по плана на гр. Ловеч, при граници на
апартамента: на запад – ул. Отец Паисий, на изток – стълбище, на юг – ап. 16 на сем. Раеви, на
север – ап. № 18 на семейство Нинови, придобит
от Орлин Аргиров Капитански с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 39
от 23.05.1997 г., том ІІІ, дело № 1223/1997 г., на
Районния съд – Ловеч.
2. Лек автомобил, марка „Москвич”, с рег.
№ Л 7156 В, рама № 130048, двигател № 1500017,
дата на пререгистрация – 02.12.2009 г.
3. Лек автомобил, марка „Ровър 200”, с рег.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

№ ОВ 8014 АН, рама № SARRFMNHMWD263405,
двигател № 14К4FН71626627, дата на регистрация – 02.05.2006 г.
4. Лек автомобил, марка „БМВ 730 В”, с рег.
№ ОВ 8622 АК, рама № WBAGE61050DN44288
двигател № 32769230306D1, дата на регистрация
21.06.2007 г.
От Орлин Аргиров Капитански и Веселка
Михайлова Дерманска на основание чл. 9 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, придобито по
време на брака:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.513.2065.16. по кадастрална карта
на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10
от 17.04.2007 г.на ИД на АГКК, намиращ се на
административен адрес: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул.
Отец Паисий 3, ет. 6, ап. 16, който самостоятелен
обект попада в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.2065, и е с
предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива – 1, при съседи:
самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:
43952.513.2065.2.17, под обекта 43952513,2065.2.13,
над обекта: няма, който самостоятелен обект
съгласно документ за собственост представлява:
апартамент № 16 в гр. Ловеч, ул. Отец Паисий 3,
вх. Б, VI етаж със застроена площ 72,01 (седемдесет и едно цяло и една стотна) кв.м, състоящ се
от: стая, дневна, кухня, коридор, баня с тоалетна,
килер, при граници и съседи: на изток – дворно
място, УПИ У-2067 в кв. 163, на запад – улица
Отец Паисий, на север – апартамент № 17, на
юг – дворно място, УПИ У-2067 в кв. 163, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 13, заедно
с избено помещение със светла площ 7,48 кв.м,
заедно с припадащите се 2,73 % идеални части
от общите части на сградата и отстъпено право
на строеж върху урегулиран поземлен имот V,
пл. № 2067 в квартал 163 по действащия подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на гр. Ловеч, придобито от Веселка
Михайлова Капитанска с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 171, том
VI, рег. № 7536, д. № 578/2003 г. от 29.09.2003 г.
на нотариус с рег. № 138 и район на действие
РС – Ловеч, вписан в Службата по вписванията
при Районния съд – Ловеч, под № 108, т. ІХ, д.
№ 1898, вх. рег. № 3477 от 29.09.2003 г.
2. Товарен автомобил с марка „Фолсваген транспортер” с рег. № ОВ 4297 АК, рама
WV2ZZZ70ZMH034758, двигател № A AC006792.
3. Товарен автомобил с марка „Форд Куриер”,
с рег. №ОВ 1076 АХ, рама WF03XXBAJ3TY94617,
двигател J4CTY94617.
4. Лек автомобил с марка „Рено експрес 1.4 РН”,
с рег. № ОВ 1168 АР, рама № VF1F401M5G0550122,
двигател № С1Е752С002756, дата на регистрация
27.11.2001 г.
От Орлин Аргиров Капитански на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. На личната су ма по банкова сметка с
№ BG39PRCB92301023019310 в „Прокредит банк“–
АД, София, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Орлин Аргиров Капитански.
2. На личната су ма по банкова сметка с
№ 96604030542000 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
София, ведно със законната лихва, считано от
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датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Орлин Аргиров Капитански.
3. Наличната сума по банкова сметка ВG
23STSA93000013923444 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Орлин Аргиров Капитански.
От Орлин Аргиров Капитански и Веселка
Михайлова Дерманска на основание чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, придобито и отчуждено по време на
брака, като стойностите са по пазарни оценки
към датата на отчуждаване:
1. Сумата от продажбата на недвижим имот,
обективирана в нотариален акт за покупкопродажба на недвижими имоти № 15,т. ХІ, рег.
№ 8059, д. № 785 от 16.10.2009 г. на нотариус с
рег. № 138 в НК и район на действие РС – Ловеч, вписан в Службата по вписванията при
Районния съд – Ловеч, под № 160, том 15, дело
№ 3089/2009 г., вх. рег. № 6077 от 16.10.2009 г.,
в размер на 15 110,10 лв.
2. Сумата от продажбата на недвижим имот,
обективирана в нотариален акт за покупкоп рода жба на нед ви ж и м и мо т № 109, т. V І,
рег. № 5251, д. № 806 от 22.06.2007 г., вписан в
Службата по вписванията при Районния съд –
Ловеч, под № 170, том 12, дело № 2645/2007г.,
вх. рег. № 4256 от 22.06.2007 г., в размер 3500 лв.
3. Сумата от продажбата на недвижим имот,
обективирана с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, т. Х, рег. № 7678,
д. № 751 от 02.10.2009 г., вписан в Службата по
вписванията при Районния съд – Ловеч, под № 25,
том 15 дело № 2934/2009 г., вх. рег. № 5708 от
02.10.2009 г., в размер 1200 лв.
4. Сумата от продажбата на шест недвижими
имота, обективирана с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 41, т. І, рег.
№ 270, д. № 30 от 31.01.2008 г., на нотариус с рег.
№ 173 в НК и район на действие РС – Ловеч,
вписан в Службата по вписвания при Районния
съд – Ловеч, № 156, том І, дело № 178, вх. рег.
№ 381 от 31.01.2008 г. в размер 15 843 лв.
От Орлин Аргиров Капитански и Веселка Михайлова Дерманска на основание чл. 9 и 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, придобито и отчуждено
по време на брака, като стойността е по пазарна
оценка към датата на отчуждаване:
Сумата от продажбата на недвижим имот,
обективиран с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, т. ІV, рег. № 4820,
д. № 423 от 16.05.2007 г. на нотариус с рег. № 138
в НК и район на действие РС – Ловеч, вписан в
Службата по вписвания при Районния съд – Ловеч, под № 98, том 9, дело № 1894, вх. рег. № 3255
от 16.05.2007 г., в размер 2800 лв.
В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица
могат по реда на чл. 29 ЗОПДИППД да предявят
претенциите си върху описаното имущество.
9122
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че в същия съд е
образувано с.гр.д. № 30/2010 по предявена на
06.12.2010 г. ИМ, вписана в СВ при АВ – гр. Плевен, на 06.12.2010 г., от КУИППД София против
ответниците Анатолий Сашев Великов – лично и
действащ като ЕТ с фирма „Фрий Мотърс – Анатолий Великов“, Плевен, Таня Георгиева Великова
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и малолетната Кристина Анатолиева Великова
чрез законните є представители Таня и Анатолий Великови, всички от Плевен, ж к. Дружба,
бл. 135, вх. А, ет. 4, ап. 12, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 203 360лв., а именно:
От Анатолий Сашев Великов и Таня Георгиева
Великова на основание чл. 9 и 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– магазин в Плевен, бул. Христо Ботев 44,
на партерния етаж, в подблоковото пространство на жилищен блок № 204/1, със застроена
площ 103,78 кв.м, представляващ самостоятелен
обособен обект, при съседи: от изток – двор, от
запад – стълбище и двор, от север – магазин
на Николай Митов Гаврилов, от юг – двор,
ведно със съответните проценти идеални части
от общите части и общите помещения в сградата и съответните проценти идеални части от
отстъпеното право на строеж върху държавна
земя, съставляваща кв. 199 по плана на гр
Плевен, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 111, том VIII, рег. № 6820, дело
№ 753/2004, вписан в СВ – Плевен с вх. рег.
№ 17355 от 14.12.2004 г., акт № 77, том XXXVI,
дело № 8103/2004, на 14.12.2004 г. при пазарна
стойност към 20.10.2010 г. в размер 110 000 лв.;
– дворно място на ул. Илинден 25, цялото от
300 кв.м, съставляващо парцел XII, пл. № 7337,
в стр. кв. 183 по плана на града, при съседи:
улица Илинден, парцел ХІІІ-7336 на Веселин
Фиданов Димитров, парцел VІI-7325 на н-ци
на Михаил Николов Дилов и парцел XI-7338 на
Йордан Николов Христов, заедно с построената
в същото дворно място едноетажна полумасивна
жилищна сграда – къща, със застроена площ
47 кв.м, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 42, том VI, рег.
№ 7337, дело № 2464/1999, вписан в СВ – Плевен
с вх. рег. № 4293 от 27.09.1999 г., акт № 141, том
X, дело № 1941/1999 г. на 27.09.1999 г., при пазарна
стойност към 20.10.2010 г. в размер 13 000 лв.;
– л е к а в т о м о б и л м а р к а „То й о т а“, м о дел „Пик ник“ с рег. № ЕН 65- 07 ВА, рама
№ JT172SM1000110963, двигател № 3S2456772,
придобит с договор от 24.10.2006 г., при пазарна
стойност към 20.10.2010 г. в размер на 5600 лв.;
– наличност та по банкова сметка
№ IBAN BG80STSA93000008398559 със салдо
към 15.12.2009 г. в размер 202,77 лв. в Банка
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Анатолий
Сашев Великов;
– наличност та по банкова сметка
№ IBA N BG58STSA 930 0 0O14757208 със са лдо към 15.12.2009 г. в размер 4,75 лв. в Банка
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Анатолий
Сашев Великов;
– наличност та по банкова сметка
№ 0000000015804816, открита на 09.12.2008 г. в
Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане, с титуляр
Анатолий Сашев Великов;
– наличност та по банкова сметка
№ 0000000014337301, открита на 06.08.2007 г. в
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Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане, с титуляр
Анатолий Сашев Великов;
– наличността по банкова сметка № IBAN
BG85STSA93000017846075 с отрицателно салдо към 07.12.2009 г. в размер -9 лв. в Банка
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Анатолий
Сашев Великов;
– наличността по банкова сметка № IBAN
B G 2 4 S T S A 9 3 0 0 0 011 9 4 4 2 3 8 с ъ с с а л д о к ъ м
31.12.2 0 07 г. в ра змер на 0,02 л в. в Ба н к а
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане, с титуляр Таня
Георгиева Великова;
– наличността по банкова сметка № IBAN
BG25STSA93000014620062 с отрицателно салдо
към 19.12.2009 г. в размер -488,31 лв. в Банка
„ДСК“ –ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с тит ул яр Тан я
Георгиева Великова;
– наличност та по банкова сметка
№ IBAN: BG70IORT 73801034411900 в ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, с нулево салдо
към 22.03.2007 г., ведно със законната лихва,
считано от датата на завеж дане на иска до
окончателното плащане, с титуляр Таня Георгиева Великова.
От Анатолий Сашев Великов в качеството му
на едноличен търговец ЕТ „Фрий Мотърс – Анатолий Великов“, ЕИК 114617322, на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– На ли чност та по банкова смет ка с
I B A N B G 0 5S T S A 9 3 0 0 0 01671 552 5 с ъ с с а л д о
към 31.12.2007 г. в размер 1,73 лв. в Банка
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане, с титуляр ЕТ
„Фрий Мотърс – Анатолий Великов“.
От Кристина Анатолиева Великова чрез законните є представители Анатолий Сашев Великов
и Таня Георгиева Великова на основание чл. 8 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличност та по банкова сметка
№ 17320410976008 със салдо към 31.12.2003 г. в
размер 1151,19 лв. в Банка „ДСК“ – ЕАД, клон
Плевен, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното плащане, с титуляр Кристина Анатолиева
Великова.
В случай, че съдът не уважи тези искания,
то да постанови да се отнемат по реда на чл. 28
ЗОПДИППД:
От Анатолий Сашев Великов и Таня Георгиева Великова на основание чл. 9 и 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 202,77 лв. по банкова сметка
№ I BA N BG80 STSA 930 0 0 0 0 8398559 в Ба н к а
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Анатолий
Сашев Великов;
– Су мата от 4,75 лв. по банкова сметка
№ I BA N BG58ST SA 930 0 0 0147572 0 8 в Ба н к а
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната
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лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Анатолий
Сашев Великов;
– Сумата от 0,02 лв. по банкова сметка
№ I BA N BG2 4STSA 930 0 0 01194 4238 в Ба н к а
„ДСК“ – ЕАД, клон Плевен, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане, с титуляр Таня
Георгиева Великова.
От Анатолий Сашев Великов в качеството му
на едноличен търговец ЕТ „Фрий Мотърс – Анатолий Великов“, ЕИК 114617322, на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 1,73 лв. по банкова сметка с
IBAN BG05STSA93000016715525 в Банка „ДСК“ –
ЕАД, клон Плевен, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеж дане на иска до
окончателното плащане, с титуляр ЕТ „Фрий
Мотърс – Анатолий Великов“.
От Кристина Анатолиева Великова чрез законните є представители Анатолий Сашев Великов
и Таня Георгиева Великова на основание чл. 8 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата от 1151,19 лв. по банкова сметка
№ 17320410976008 със салдо към 31.12.2003 г. в
размер 1151,19 лв. в Банка „ДСК“ – ЕАД, клон
Плевен, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното плащане, с титуляр Кристина Анатолиева
Великова.
От Анатолий Сашев Великов и Таня Георгиева
Великова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата в размер 69 100 лв., представляваща
пазарната стойност от продажбата на недвижим имот – магазин със застроена площ 88,63
кв.м, ведно с 0,761 % ид.ч. от общите части на
сградата и правото на строеж, при граници на
имота: от изток – зелена площ и общи части на
вх. А; от запад – зелена площ и общи части на
вх. Б; от север – мазета партер вх. А и вх. Б; от
юг – зелена площ, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 882,
том V, рег. № 9283, дело № 588/2006, вписан в
СВ при АВ – Велико Търново, с вх. рег. № 7388
от 28.08.2006 г., акт № 119, том XXI от 2006 г.,
на 28.08.2006 г.
– Сумата в размер 3800 лв., представляваща
пазарната стойност от продажбата на лек автомобил „Гео Тракер“ с peг. № EH 99-84 AH, рама
№ JGTBJ18U3KW853060, двигател № G16K141150,
отчужден на 03.11,2006 г.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност от продажбата на мотопед
марка „Априля“, модел „Амико 50“, с peг. № EH
22 – 68 М, рама № 06202218, двигател № С84199,
отчужден на 03.11.2006 г.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на отчуждените недвижим имот и МПС-та,
то под условията на евентуалност да постанови
да се отнемат по реда на чл. 28 ЗОПДИППД
сумите, изчислени въз основа на стойността,
обективирана в нотариалният акт и договорите
за покупко-продажба, както следва:
– Сумата в размер 40 000 лв., представлява ща но тариа л ната с т ой нос т к ъм момен та
на продажбата – 28.08.2006 г., на недвижим
имот – частна държавна собственост в управление на МО, актуван с АДС № 635/2000,
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намиращ се във Велико Търново, ул. Симеон
Велики 4, вх. Б, ж. к. Колю Фичето, кв. 231
по подробния устройствен план на гр. Велико
Търново, представляващ: магазин със застроена
площ 88,63 кв.м, ведно с 0,761 % ид.ч. от общите
части на сградата и правото на строеж.
– С у мата в размер 70 0 лв., представл яваща договорната стойност към момента на
продажбата – 23.10.2006 г. – на лек автомобил „Гео Тракер“ с peг. № EH 99-84 AH, рама
№ JGTBJ18U3KW853060, двигател № G16K141150,
отчужден на 03.11.2006 г.
– Сумата в размер 1100 лв., представляваща
договорната стойност към момента на продажбата – 11.08.2008 г., на мотопед марка „Априля“,
модел „Амико 50“ с peг. № EH 22-68 М, рама
№ 06202218, двигател № С84199, отчужден на
29.10.2008 г.; както и да осъди ответниците да
им заплатят направените разноски по делото
и юрисконсултско възнаграждение.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху горепосоченото
имущество, е най-късно в първото заседание,
което е насрочено за 14.11.2011 г. в 10,30 ч.
8919
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 365, т. 12, р. Х,
стр. 20, по ф.д. № 440/2008 за политическа партия
„Единен пенсионерски съюз“ със седалище Стара
Загора и адрес ул. Граф Игнатиев 33А: целите на
политическа партия „Единен пенсионерски съюз“
са посочени в чл. 5 от Устава, приет на 13.03.2008 г.
от учредителното събрание на партията, който е
неразделна част от решението; Ръководни органи на партията са: Конгрес, Национален съвет,
Изпълнително бюро, Централна контролно-ревизионна комисия, Областни и местни съвети на
партията, Председатели, избрани на основание
чл. 20 от Устава, които представляват партията
заедно; вписва Изпълнително бюро в състав от
9 членове: Иван Бонев Чапразов – председател, Иларион Танев Чилингиров – председател,
Господин Иванов Георгиев – зам.-председател,
Стайко Янев Караянев – зам.-председател, Георги Георгиев Бакшишев – главен секретар, Иван
Михайлов Керкелов – секретар, Атанас Георгиев
Христов – секретар, Ангел Николов Калудов – касиер, Деляна Иванова Костадинова. Партията се
представлява от двамата председатели Иван Бонев
Чапразов и Иларион Танев Чилингиров заедно.
9423
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 2274/90
за политическа партия „Български земеделски народен съюз“ съгласно решение № 121 от
22.07.2011 г. по т. д. № 689/2011 на Върховния
касационен съд на Република България: вписва в
регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по партидата на политическа
партия „Български земеделски народен съюз“
настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решения, взети на
проведения на 27.03.2010 г. ХХХVІІ извънреден
конгрес на БЗНС, както следва: вписа промени в
Устава на БЗНС, приети от извънредния ХХХVІІ
конгрес, проведен на 27.03.2010 г. в София, ул.
Врабча 1, съставляващ неразделна част от ре-
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шението; вписа промени в ръководните органи
на партия БЗНС, както следва: главен секретар
на БЗНС Николай Нанков Ненчев; членове на
Постоянното присъствие на БЗНС: Борис Ангелов Борисов; Даниела Таринска-Хаджикова;
Димитър Любомиров Петков; Николай Георгиев
Василев; Таня Христова Цанева-Борси, Цветанка
Андреева Андреева и Николай Нанков Ненчев
в качеството му на главен секретар на БЗНС.
Партия „Български земеделски народен съюз“
се представлява от главния секретар Николай
Нанков Ненчев.
9424
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 574/2010
за политическа партия „Леви Зелени“, както
следва: вписва ново наименование на партията:
от ПП „Леви Зелени“ на ПП „Зелена партия“;
вписва нов устав на политическа партия „Зелена
партия“, приет на Първия (извънреден) конгрес на
ПП „Леви Зелени“, проведен на 08.05.2011 г., който
е неразделна част от решението; вписва нов Национален изпълнителен съвет в състав: Александър
Панайотов Каракачанов – председател, Божидар
Стефанов Александров – заместник-председател,
Горица Николаева Кръстанова – заместникпредседател, Ирина Атанасова Иванова – член,
Марина Сергеевна Драгомирецкая – член, Огнян
Кръстев Ковачев – член, Панайот Христов Златев – член; вписва нов Национален контролен
съвет в състав: Иван Тимчев Гущеров – председател, Илияна Панайтова Стоянова – член,
Божидар Петков Джуджев – член. Партията се
представлява от председателя на Националния
изпълнителен съвет Александър Панайотов Каракачанов.
9414
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени за политическа партия „Обединен блок на труда Български
лейбъристи“ по ф.д. № 1309/97: вписва промени
в Устава на ПП „Обединен блок на труда Български лейбъристи“, приети с решение на Четвъртия редовен конгрес на партията, проведен
на 17.04.2010 г. във Варна, които са неразделна
част от решението; вписва промяна в адреса на
управление на партията, както следва: София,
ж.к. Илинден, бл. 57, вх. 3, ап. 4; вписва Национален съвет в състав от 59 членове, избрани с
решение на Четвъртия редовен конгрес на партията, проведен на 17.04.2010 г. във Варна, което е
неразделна част от регистърното решение; вписва
Секретариат на ПП „Обединен блок на труда
Български лейбъристи“ в състав от 13 членове:
Кръстьо Илиев Петков – председател, Николай
Стефанов Шопов – главен секретар, Иван Василев Ангелов – зам.-председател, Тодор Иванов
Мутафов – зам.-председател, Веска Атанасова
Волева – зам.-председател, Даниела Проданова
Симидчиева-Димитрова – зам.-председател, и
членове: Екатерина Иванова Атанасова, Анелия
Маринова Сиракова, Димитър Янчев Гальов,
Йорданка Великова Ненчева, Гено Дачев Генов,
Иванка Василева Грозданова, Иван Иванов Минков; вписва като председател на Националната
контролна комисия Мило Цветанов Милов. Партията се представлява от председателя Кръстьо
Илиев Петков.
9372
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1

75 . – „ Пе н с и о н н о о с и г у р и т е л н о д р у ж е ство – Бъдеще“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
Бележ2010 г.
2009 г.
ки
(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от такси

3.1
1 256

1 000

Доброволен пенсионен фонд

36

66

Професионален
пенсионен фонд

124

113

1 416

1 179

Разходи
Външни услуги

3.2

(781)

(669)

Персонал

3.3

(655)

(465)

3.5; 3.6

(20)

(47)

(43)

(38)

Материали
Провизии

3.12

Други

29

(13)

(33)

(38)

(1 503)

(1 270)

(87)

(91)

Финансови приходи (разходи), нето

3.4

67

308

Заделени специализирани резерви

3.11

(147)

(1 541)

(167)

(1 324)

Печалба (загуба)
от дейността преди данъци
Данъци

3.13

111

244

Търговски и
други вземания

3.14

227

88

Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в печалбата или
загубата

3.7;
3.11

232

405

Банкови депозити

3.8,
3.11

1 956

1 958

Парични средства и парични
еквиваленти

3.9

679

477

Отложени разходи

6

10

Общо текущи
активи

3 100

2 938

Общо активи

3 211

3 182

Собствен капитал
Основен капитал

5 000

5 000

Общи резерви

-

-

Непокрита загуба

(2 283)

(959)

Текуща печалба
(загуба)

(167)

(1 324)

Общо собствен
капитал

2 550

2 717

573

426

1

-

574

426

79

2

8

37

87

39

3 211

3 182

-

-

(167)

(1 324)

Специализирани резерви

Общ всеобхватен
доход за годината

(167)

(1 324)

Резерв за гарантиране на
минималната
доходност
Пенсионни резерви

Отчет за финансовото състояние
Бе- 31.12.2010 г. 31.12.2009 г.
леж- (хил. лв.)
(хил. лв.)
ки
2

3

4

Активи

Нематериални
активи

4
196

Общо нетекущи
активи

Печалба (загуба)
от дейността след
данъци

Нетекущи активи
Дълготрайни
материални активи

3
80

Пасиви

Резултат преди
финансови разходи и специализирани резерви

1

2
3.7;
3.11

Текущи активи

Универсален пенсионен фонд

Амортизации

Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в печалбата или
загубата

С Т Р. 5 7

3.10

3.11

Общо специализирани резерви
Текущи задължения
Търговски и
други задължения

3.5

3.6

29

2

36

12

Провизии
Общо текущи задължения
Общо пасиви

3.12
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Отчет за паричния поток
2010 г.
(хил. лв.)
Паричен поток от оперативна дейност
Постъпления от пенсионни фондове от такси
Плащания към пенсионни
фондове за такси
Плащания към пенсионни
фондове
Плащания на търговски
контрагенти
Парични потоци, свързани
с персонала
Постъпления (плащания)
за данък върху печалбата
Други постъпления
Други плащания
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни
материални активи
Парични потоци, свързани
с нетекущи финансови активи, нето
Парични потоци, свързани
с текущи финансови активи, нето
Постъпления от лихви
Парични потоци от дивиденти
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Нетен паричен поток
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината

Хил. лв.
2009 г.
(хил. лв.)

1 334

1 210

(5)

(14)

-

Салдо към
01.01.2009 г.

5 000

415

Покриване
на загуба

(415)

Финансов
резултат
2009 г.
Салдо към
31.12.2009 г.

5 000

Салдо към
01.01.2010 г.

5 000

-

Финансов
резултат
2010 г.
Салдо към
31.12.2010 г.

5 000

-

Пенсионен
резерв

Резерв за гарантиране
минималната
доходност

Салдо към
01.01.2009 г.

-

475

(1 590)

Увеличение
Намаление

-

488
(537)

(801)

(713)

Салдо към
31.12.2009 г.

-

426

(684)

(477)

Салдо към
01.01.2010 г.

-

426

-

30

Увеличение

1

147

Салдо към
31.12.2010 г.

1

573

(5)
(161)

3
(52)
(1 603)

-

(1)

-

1 221

217

(10)

Съставител:
Председател на СД:
А. Василева
А. Шотов
9144
75а. – „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бе2010 г.
2009 г.
лежки (хил. лв.) (хил. лв.)
1

3

4
22 046

Постъпления за осигурени лица

14 480

12 995

477

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

1 160

1 141

Хил. лв.

Прехвърлени средства от ПОД за покриване разликата
до минимална доходност

-

1 496

Доход от управление
на активите

2 465

2 842

18 105

18 474

(18)

(11)

(3 080)

(1 502)

-

-

217
2

363

1 429

202
477

(174)
651

679

ФинанОбщо
сов ре- собствен
зултат капитал

Стойност на нетните
активи към началото на годината

2

38 007

143
3

Отчет за собствения капитал
Основен Общо
капитал резерви

Специализирани
резерви

Увеличение на стойността на нетните
активи

(1 374)

4 041

415

-

(1 324)

(1 324)

(2 283)

2 717

(2 283)

2 717

(167)

(167)

Прехвърлени средства към други
пенсионни фондове

(2 450)

2 550

Загуба от управление на активите

Намаление на
стойността на нетните активи
Средства за изплащане на наследници на осигурени
лица

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

1

2

Начислени такси и удръжки за
„ПОД – Бъдеще“ –
АД

3.9

3

4

(1 256)

Стойност на нетните активи към
края на годината
по индивидуалните
партиди на осигурените лица

(1 000)

(4 354)

(2 513)

51 758

38 007

Бележки

2010 г.
(хил. лв.)

2
3.5

3
6 539

4
7 440

Инвестиционни имоти

3.7

2 021

-

Парични
средства

3.6

15 928

11 111

Краткосрочни вземания

3.8

89

10

51 861

38 039

51 758

38 007

103

32

51 861

38 039

Пасиви

2009 г.
(хил. лв.)

3.1

16 867

16 490

3.2

1 917
9

1 536
-

1 292

329

52
20 137

Дългосрочни задължения към
осигурени
лица
Краткосрочни задължения към
ПОД

3.9

Общо
пасиви

87
18 442

2010 г.
(хил. лв)

2009 г.
(хил. лв)

2

3

14 480

12 994

Плащания, свързани с
осигурени лица

(18)

(11)

Постъпления от други
пенсионни фондове

1 160

1 141

1
3.3

Резултат преди покриване
разлика от минимална доходност от ПОД
Покриване
разлика до минимална доходност от ПОД
Доход (загуба)
за годината
Общ всеобхватен доход за
годината

(16 076)

(15 246)

(1 596)

(354)

(17 672)

(15 600)

2 465

2 842

(3 080)

(1 502)

-

1 496

2 465

4 338

Постъпления от пенсионно осигурително
дружество

2 465

4 338

Плащания към пенсионно осигурително
дружество

(1 185)

(1 014)

Постъпления от дивиденти

52

87

Постъпления от лихви

1 757

6 132

Постъпления от сделки
с инвестиции

11 770

20 416

Плащания по сделки с
инвестиции

(18 107)

(35 675)

Плащания, свързани с
инвестиционни имоти

(2 012)

-

3

4

Активи
3.4

Постъпления, свързани
с осигурени лица (от
НАП)

Плащания към други
пенсионни фондове

Бележки 31.12.2010 г. 31.12.2009 г.
(хил. лв.)
(хил. лв.)
2

Паричен поток от пенсионноосигурителна
дейност

1 496

-

Отчет за финансовото състояние

Ценни
книжа, отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата
или загубата

1
Банкови депозити

Отчет за паричния поток

Разходи за инвестиции
Операции с
ценни книжа
Операции с
чуждестранна
валута

1

С Т Р. 5 9

Общо
активи

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от инвестиции
Операции с
ценни книжа
Лихви
Оценка на инвестиционни
имоти
Операции с
чуждестранна
валута
Дивиденти

ВЕСТНИК

27 284

19 478

Други постъпления
Други плащания

3

4 287

(3)

(4 287)

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
1

2

Нетен паричен поток
от пенсионноосигурителна дейност

3
4 064

Парични средства в началото на годината

11 111

7 047

Парични средства в
края на годината

15 928

11 111

Съставител:
Председател на СД:
А. Василева
А. Шотов
9145
75б. – „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Бележ2010 г.
2009 г.
ки
(хил. лв.) (хил. лв.)
2

Стойност на нетните активи към
началото на годината

3

4 642

2

Стойност на нетните активи към
края на годината
по индивидуалните партиди на осигурените лица
Бележки

1 322

35

Прехвърлени средства от ПОД за
покриване разликата до минимална доходност

-

94

226

379

1 713

1 878

Доход от управление на активите

2010 г.
2009 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)

2 157

2 039

Лихви

3.2

212

219

76

-

7

8

2 452

2 266

(2 030)

(1 887)

(196)

-

Операции с чуждестранна валута

3 385

165

4 642

3.1

Разходи от инвестиции

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове

5 507

Операции с ценни
книжа

Дивиденти

1 370

4

Приходи от инвестиции

Операции с ценни
книжа

Постъпления за
осигурени лица

3

Отчет за всеобхватния доход

4

Увеличение на
стойността на нетните активи

3.3

Операции с чуждестранна валута

(2 226)

(1 887)

Резултат преди покриване разлика от
минимална доходност от ПОД

226

379

Покриване разлика до минимална
доходност от ПОД

-

94

Доход (загуба)

226

473

Общ всеобхватен
доход за годината

226

473

Отчет за финансовото състояние

Намаление на
стойността на нетните активи

Бе31.12.2010 г. 31.12.2009 г.
лежки (хил. лв.)
(хил. лв.)

Средства, преведени в Националния
осигурителен институт

(116)

Средства за еднократно изплащане
на осигурени лица
и наследници

(124)

(23)

(4)

Средства, преведени в други пенсионни фондове

(584)

(380)

Прехвърлени средства в държавния
бюджет

(1)

-

(124)

(113)

Начислени такси и удръжки за
„ПОД – Бъдеще“ –
АД

БРОЙ 59

1

4 817

1

ВЕСТНИК

1
Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в
печалбата или
загубата

(621)

4

3.4

3 527

2 258

3.5

372

816

202

-

1399

1 570

17

2

5 517

4 646

Инвестиционни имоти
Парични средства
Краткосрочни
вземания

(848)

3

Активи

Банкови депозити

3.7

2

Общо активи

3.6

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

Пасиви
Дългосрочни
задължения
към осигурени
лица
Краткосрочни
задължения
към ПОД

5 507

3.7

Общо пасиви

4 642

4 905

4 385

474

525

19

8

1 370

Прехвърлени средства от други пенсионни фондове
Доход от инвестиране на средствата
на ПФ

137

414

630

947

Изплатени средства на осигурени
лица, пенсионери
и наследници

(457)

(323)

Прехвърлени средства в други пенсионни фондове

(18)

(29)

Изплатени средства към държавния бюджет

(9)

(9)

(36)

(66)

4

5 517

4 646

2009 г.
(хил. лв.)

Постъпления, свързани
с осигурени лица (от
НАП)

1 322

Плащания, свързани с
осигурени лица

(140)

(128)

Постъпления от други
пенсионни фондове

165

35

Плащания към други
пенсионни фондове

(584)

(380)

Постъпления от пенсионноосигурително
дружество

-

94

(118)

(116)

7

8

Постъпления от лихви

192

278

1 391

2 477

Плащания по сделки с
инвестиции

(2 204)

(2 517)

Плащания по сделки с
инвестиционни имоти

(202)

-

Постъпления от сделки
с инвестиции

Други постъпления

3

-

(3)

-

Нетен паричен поток
от пенсионноосигурителна дейност

(171)

1 121

Парични средства в началото на годината

1 570

449

Парични средства в
края на годината

1 399

1 570

Други плащания

Съставител:

Председател СД:

А. Василева

А. Шотов

9146

Стойност на нетните активи към
началото на годината
Увеличение на
стойността на нетните активи
Постъпления от
осигурителни
вноски

Паричен поток от пенсионноосигурителна
дейност

Постъпления от диви�����
денти

75в. – „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица и пенсионери
2009 г.
(хил. лв.)

Отчет за паричния поток

Плащания към пенсионноосигурително дружество

С Т Р. 6 1

Бе2010 г.
лежки (хил. лв.)
10

2010 г.
(хил. лв.)

ВЕСТНИК

Намаление на
стойността на нетните активи

Начислени такси и удръжки
за ПОД – Бъдеще – АД

3.9

Стойност на нетните активи към края
на годината

(520)

(427)

5 015

4 905

Отчет за всеобхватния доход
Бележки
1

2

2010 г.
2009 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
3

4

2 927

4 249

78

-

164

183

Приходи от инвестиции
Операции с ценни
книжа

3.1

Приходи от валутни операции
Лихви

3.2

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

Приходи от дивиденти

3.3

(457)

(323)

4 475

19

8

(4 061)

Постъпления
от други пенсионни фондове

(18)

(29)

5

14

(31)

(80)

Постъпления
от дивиденти

14

44

Постъпления
от лихви

196

280

2 125

2 498

(1 685)

(2 462)

(202)

-

43

3 183

Разходи от валутни операции

(2 970)

Плащания към
други пенсионни фондове

(76)
(3 046)

(4 061)

Доход (загуба) за
годината

137

414

Общ всеобхватен
доход за годината

137

414

Отчет за финансовото състояние
Бе- 31.12.2010 г. 31.12.2009 г.
лежки (хил. лв.)
(хил. лв.)
Активи
Ценни книжа,
отчитани по
справедлива
стойност в печалбата или
загубата
Банкови депозити
Инвестиционни
имоти
Парични средства
Краткосрочни
вземания
Общо активи
Пасиви
Дългосрочни
задължения към
осигурени лица
и пенсионери
Краткосрочни
задължения към
ПОД
Други краткосрочни задължения
Общо пасиви

3.4

2 878

3 354

Постъпления
от пенсионноосигурително
дружество
Плащания към
пенсионноосигурително
дружество

Постъпления
от сделки с инвестиции
Плащания по
сделки с инвестиции

3.9

3.5

554

648

3.7

202

-

3.6

1 335

904

Плащания,
свързани с инвестиционни
имоти

3.8

60

3

Други парични
потоци, нето

(9)

(10)

5 029

4 909

431

465

5 015

4 905

Нетен паричен поток от
пенсионноосигурителна
дейност
Парични средства в началото на годината

904

439

Парични средства в края на
годината

1 335

904

3.9

13

3

1

1

5 029

4 909

Отчет за паричния поток
2010 г.
(хил. лв.)

2009 г.
(хил. лв.)

Паричен поток
от пенсионноосигурителна
дейност
Постъпления,
свързани с
осигурени
лица

БРОЙ 59

Плащания,
свързани с
осигурени
лица и пенсионери

14

Разходи за инвестиции
Операции с ценни
книжа

ВЕСТНИК

474

525

Съставител:
Председател СД:
А. Василева
А. Шотов
9147
28. – Националният партиен съвет на партия
„Българска социалдемокрация“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на партията
свиква конгрес на партия БСД на 10.09.2011 г. в
12 ч. в София, хотел „Родина“, при следния дневен ред: 1. доклад за политическата обстановка
в навечерието на избори – 2011 г.; 2. приемане на
позиция на партия БСД по изборите за президент
и вицепрезидент на Република България; 3. утвърждаване на кандидати за кметове и съветници от
партия „Българска социалдемокрация“; 4. избор
на ръководни органи.
9382

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

81. – Националният съвет на политическа партия „Съюз на Демократичните Сили“ на основание
чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 2, буква „а“ от
Устава на СДС и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ХХ редовна
национална конференция на политическа партия
„Съюз на Демократичните Сили“ на 17.09.2011 г.
в 9 ч. в Национален дворец на културата (НДК),
зала № 1, при следния проект за дневен ред: 1.
откриване на ХХ редовна национална конференция
на СДС; 2. приветствия от гостите на националната
конференция на СДС; 3. приемане на дневен ред
на националната конференция на СДС; 4. избори
2011 г.; 5. приемане на политически (програмни)
документи; 6. приемане на политическа резолюция
на ХХ национална конференция на СДС; 7. разни.
Регистрацията е от 9 ч., началото – от 10 ч.
8992
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Роял Класик автомобилен клуб“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.09.2011 г. в 18 ч.
в София, бул. Цар Борис ІІІ № 370, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. разни. Материалите за събранието ще бъдат раздадени непосредствено преди
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 20,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
9036
25. – Управителният съвет на Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и
таврийските българи „Родолюбец“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 7, ал. 4 от устава на дружеството свиква общо отчетно-изборно
събрание на 29.09.2011 г. в 17,30 ч. в София, бул.
Евлоги Георгиев 169, етаж 2, Зелена зала, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на дружеството за времето от 01.02.2010 г. до
29.09.2011 г.; 2. отчет на контролния съвет на
дружеството; 3. избор на управителен съвет и
председател на управителния съвет; 4. избор на
контролен съвет и председател на контролния
съвет; 5. приемане на план за дейността на дружеството за следващия едногодишен период; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
9006
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Епок Таймс България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.10.2011 г.
в 18 ч. на адрес: София, район „Слатина“, ул. Гео
Милев 1, ет. 9, ап. 33, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване и ликвидация
на сдружението; 2. вземане на решение за промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9007
60. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.10.2011 г. в 10,30 ч. на адреса
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на управление на „БГ Н2 Общество“ в София,
бул. Климент Охридски 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет; 3.
промени в устава. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред ще са на разположение на членовете в административната сграда
на сдружението в София, бул. Климент Охридски
8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно в 11,30 ч, на същото
място и при същия дневен ред.
9009
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Граждани за Велико Търново“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 07.09.2011 г. в 17 ч. в седалището на
сдружението – Велико Търново, ул. България 6а,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2008, 2009 и 2010 г.; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. освобождаване на членове
от сдружението и приемане на нови членове; 4.
промяна адреса на управление на сдружението; 5.
изменение на устава на сдружението, свързано с
промяна адреса му на управление; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред,
на същото място в 18 ч. същия ден и се счита за
редовно проведено независимо от кворума.
9037
20. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел към Професионална гимназия
по електротехника и електроника – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.09.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Пещерско
шосе 26, Професионална гимназия по електротехника и електроника, кабинет Ритуална зала,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. избор на нов председател
на управителния съвет; 4. избор на нов контролен
съвет; 5. предаване на книгите на сдружението
съгласно чл. 26 от неговия устав; на годишните
доклади за дейността му; на отчетите на контролния съвет съгласно чл. 23 от устава, считано от
2004 г. до 2011 г.; на счетоводните книги, печата
на сдружението и документите, необходими за
закриване на съществуващата и откриване на нова
банкова сметка на сдружението; 6. други въпроси.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
9005
11. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общото събрание на 15.09.2011 г. в 18 ч. в Русе,
Тенис база в Младежкия парк, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове на
общото събрание; 2. промени в устава.
8917
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Енергия“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.09.2011 г. в 10 ч. в седалището на сдружението:
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Стара Загора, ул. Отец Паисий 89, ет. 5, зала 506,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на сдружението за периода 2007 – 2010 г.;
2. освобождаване на член на управителния съвет;
3. приемане на нов член на управителния съвет;
4. приемане на решение за увеличаване размера
на кредита; 5. приемане на решение за промени в
устава; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
9134
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Кудо федерация“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.09.2011 г. в
13 ч., в Хасково, бул. Раковски 15, партер, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за изминалия период; 2. промяна в устава на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет;
4. приемане на бюджета на федерацията за 2011 г.;
5. утвърждаване на спортния календар за 2011 г.;
6. приемане на нови членове; 7. други.
9038
3. – Управителният съвет на сдружение Баскетболен клуб „Шумен“, Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 19.09.2011 г. в 17,30 ч. в Шумен, заседателната
зала на СЗ „Младост“, бул. Симеон Велики 40,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през периода 2006 – 2011 г.; 2. доклад на
ревизионната комисия; 3. избор на председател и
управителен съвет; 4. разни.
9039
10. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при Основно училище „Христо Ботев“,
с. Щръклево, област Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 23.09.2011 г. в 16 ч. в с. Щръклево, област Русе,
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в сградата на читалище „Възраждане“ – малък
салон, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. приемане на отчета за дейността на УС и освобождаването му от
отговорност; 3. промени в устава на сдружението;
4. избор на членове на нов съвет на настоятелите
(УС); 5. избор на членове на нов контролен съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9008
Звездемира Стоянова Христова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Народно читалище Тракия 2008“, Варна, в ликвидация по ф. д.
№ 103/2008 на ВОС, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
читалището в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да предявят вземанията си.
9040
Иван Желязков Бояджиев – ликвидатор на
СНЦ „Лекоатлетически клуб Казанлък“, Казанлък,
в ликвидация по ф.д. № 2253/93 на Старозагорския
окръжен съд на основание чл. 267 ТЗ във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9010
Кирил Борисов Христов, Петър Василев Околски
и Наталия Кирилова Димитрова – ликвидатори на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност Спортен клуб „Кибо“,
Петрич, в ликвидация по ф.д. № 1545/2004, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267
ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9041

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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