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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Ко-
декса за социално осигуряване, приет от ХLI 
Народно събрание на 16 юни 2010 г.

Издаден в София на 22 юни 2010 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 
1999 г., Решение № 5 на Конституционния 
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 
от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 
и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., 
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 

19 и 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 изречение второ се 
изменя така: „Лицата, включени в програми 
за подкрепа на майчинството и насърчаване 
на заетостта, не се осигуряват за безработица.“

§ 2. В чл. 53, ал. 4 думите „програмата „В 
подкрепа на майчинството“ се заменят с „про-
грами за подкрепа на майчинството“.

§ 3. В чл. 54, ал. 3 думите „програмата „В 
подкрепа на майчинството“ се заменят с „про-
грами за подкрепа на майчинството“.

§ 4. В чл. 84 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пенсионерът има право на добавка от 

пенсията или сбора от пенсиите, които е по-
лучавал починалият съпруг/съпруга, в размер, 
както следва:

1. до 31 декември 2011 г. – 20 на сто;
2. от 1 януари до 31 декември 2012 г. – 25 

на сто;
3. от 1 януари до 31 декември 2013 г. – 30 

на сто;
4. от 1 януари до 31 декември 2014 г. – 35 

на сто;
5. от 1 януари 2015 г. – 40 на сто.“
§ 5. В преходните и заключителните разпо-

редби се създава § 22о:
„§ 22о. За периода до 31 декември 2010 г.:
1. осигурителят изплаща на осигуреното 

лице за първия, втория и третия работен ден 
от временната неработоспособност 70 на сто 
от среднодневното брутно възнаграждение за 
месеца, в който е настъпила временната нера-
ботоспособност, но не по-малко от 70 на сто 
от среднодневното уговорено възнаграждение; 

2. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 се 
изплаща, когато временната неработоспособ-
ност е настъпила до един месец от прекратяване 
на трудовия договор или осигуряването за срок 
не повече от 30 календарни дни;

3. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 3 
се изплаща за не повече от 30 календарни дни 
след прекратяване на правоотношенията или 
договорите с изключение на паричното обез-
щетение за трудова злополука и професионална 
болест, което се изплаща до възстановяване 
на работоспособността или до установяване 
на инвалидност.“

Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 
от 2009 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

Министерство на финансите

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № H-17 от 2006 г. за при-
лагане на разпоредбите на Приложе-
ние № 37 и Приложение № 38 от Ре-
гламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисия-
та относно писмено деклариране чрез
Единния административен документ 49

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за реги-
стриране и отчитане на продажби в 

търговските обекти чрез фискални 
устройства 51

Комисия за финансов надзор

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 30 от 2006 г. за изис-
кванията към счетоводството, фор-
мата и съдържанието на финансо-
вите отчети, справките, докладите и 
приложенията на застрахователите, 
презастрахователите и на здравно-
осигурителните дружества 76
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1. Член 10 се отменя.
2. В чл. 11 думите „и дневен максимален 

размер – 12 лв.“ се заличават.
3. В чл. 17, ал. 2 думите „720 лв.“ се заменят 

с „1000 лв.“.
4. В § 8 от преходните и заключителните 

разпоредби се създават ал. 3 и 4:
„(3) За 2010 г. не се определя добавка по 

чл. 84а от Кодекса за социално осигуряване 
към пенсиите на лица, навършили 75-годишна 
възраст.

(4) За периода от 1 юли до 31 декември 
2010 г. не се определя максимален размер на 
обезщетенията за безработица.“

§ 7. В Закона за здравното осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., 
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 
2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Кон-
ституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; 
изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., 
бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 
и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26 и 43 от 2010 г.) в 
преходните и заключителните разпоредби се 
създава § 19к:

„§ 19к. За периода до 31 декември 2011 г. 
здравноосигурителните вноски върху възна-
гражденията по § 22о, т. 1 от преходните и 
заключителните разпоредби на Кодекса за 
социално осигуряване се дължат по реда на 
чл. 40, ал. 1, т. 1.“

§ 8. В Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 
от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) в преходните и 
заключителните разпоредби се създава § 10б:

„§ 10б. В облагаемия доход по трудови 
правоотношения не се включват изплатените 
възнаграждения съгласно § 22о, т. 1 от преход-
ните и заключителните разпоредби на Кодекса 
за социално осигуряване.“

§ 9. В Закона за насърчаване на заетостта 
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 
и 109 от 2008 г. и бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.) 
в преходните и заключителните разпоредби се 
създава § 7а:

„§ 7а. За периода до 31 декември 2010 г. 
за изпълнение на програмите и мерките за 
насърчаване на заетостта вместо средствата 
по чл. 30а, ал. 1, т. 6 се предоставят средства, 
предназначени за възнаграждения за първия, 
втория и третия работен ден от временната 
неработоспособност в размер на 70 на сто от 
среднодневното брутно трудово възнаграждение 

за месеца, в който е настъпила временната не-
работоспособност, но не по-малко от 70 на сто 
от среднодневното уговорено възнаграждение.“

§ 10. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание 

на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5220

УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за екстрадицията и Европейската заповед 
за арест, приет от ХLI Народно събрание на 
16 юни 2010 г.

Издаден в София на 25 юни 2010 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
екстрадицията и Европейската заповед за 
арест (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 86 

от 2005 г. и бр. 52 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 3 след думата „(Интерпол)“ 
се добавя „или при получаване на сигнал чрез 
Шенгенската информационна система“.

§ 2. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат, когато 

срещу исканото лице има висящо наказател-
но производство за престъпление, различно 
от това, за което се иска екстрадицията, или 
лицето трябва да изтърпи наказание за прес-
тъпление, различно от това, за което се иска 
екстрадицията.“

§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Европейска заповед за арест се издава 

за лица, извършили деяния, които се наказват 
съгласно правото на издаващата държава с 
лишаване от свобода или с мярка, изискваща 
задържане за максимален срок не по-малко от 
една година, или с друго по-тежко наказание, 
или ако наложеното наказание лишаване от 
свобода или мярката, изискваща задържане, е 
не по-малко от 4 месеца.“

2. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така: 
„Двойна наказуемост не се изисква за следните 
престъпления, ако в издаващата държава те са 
наказуеми с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малко от три години или с друго 
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по-тежко наказание, или за тях се предвижда 
мярка, изискваща задържане за максимален 
срок не по-малко от три години:“.

§ 4. В чл. 37, ал. 1, т. 3 думите „доказател-
ства за“ се заличават.

§ 5. В глава пета, раздел І се създава чл. 37а:
„Акцесорни престъпления
Чл. 37а. Когато Европейската заповед за 

арест включва няколко отделни престъпления, 
поне едно от които отговаря на изискванията 
на чл. 36, ал. 1 или 3, изпълняващата държава 
има право да разреши предаването и за оста-
налите престъпления.“

§ 6. Създава се чл. 38б:
„Получаване на Европейска заповед за арест 

чрез Шенгенската информационна система
Чл. 38б. При получаване на сигнал чрез 

ШИС прокурор извършва проверка и се про-
изнася дали информацията, придружаваща 
сигнала, отговаря на изискванията на чл. 36 
и чл. 37, ал. 1.“

§ 7. В чл. 41 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато Европейската заповед за арест 

е издадена с цел провеждане на наказателно 
преследване срещу български гражданин или 
лице, постоянно пребиваващо в Република Бъл-
гария, предаването на това лице се извършва 
при предварително изискана от издаващата 
държава гаранция, че след като лицето бъде 
изслушано на нейна територия, ще бъде върнато 
в Република България на неин граничен кон-
тролно-пропускателен пункт за изтърпяване на 
наложеното му наказание лишаване от свобода 
или взетата мярка, изискваща задържане. В тези 
случаи не се извършва трансфер на осъдено 
лице, а разноските по неговото връщане са за 
сметка на издаващата държава.“

§ 8. В чл. 42, ал. 2 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Създава се ново изречение второ: „В тези 
случаи прокурорът извършва проверка дали 
Европейската заповед за арест отговаря на 
изискванията на чл. 36 и 37.“

2. Досегашното изречение второ става из-
речение трето.

§ 9. В чл. 44 се правят следните допълнения:
1. В ал. 7 се създава изречение трето: „В 

случай на прилагане на чл. 52, ал. 1 тази мярка 
за неотклонение се счита за взета от момента 
на приключване на наказателното производство 
или от момента на изтърпяване на наложеното 
наказание.“

2. Създава се ал. 13:
„(13) Алинеи 11 и 12 се прилагат и в слу-

чаите, когато лицето е осъдено от чужд съд, 
след като е било предадено за наказателно 
преследване в съответната държава въз основа 
на Европейска заповед за арест при условията 
на чл. 41, ал. 3. В тези случаи при връщането 
на лицето Върховната касационна прокуратура 
го настанява в съответно място за лишаване 
от свобода, за което уведомява окръжния про-
курор по ал. 11.“

§ 10. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато в съдебното заседание искано-

то лице изрази съгласие за предаване, съдът 
прилага съответно чл. 19, ал. 1 и 2. В този 
случай лицето може да направи и отказ от 
принципа на особеността. Тази разпоредба не 
се прилага, когато срещу исканото лице има 
висящо наказателно производство за престъп-
ление, различно от това, за което е издадена 
Европейската заповед за арест, или лицето 
трябва да изтърпи наказание за престъпление, 
различно от това, за което е издадена Евро-
пейската заповед за арест.“

§ 11. В чл. 48, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Съдът обявява решението си в открито 
съдебно заседание с участие на страните.“

§ 12. В чл. 52, ал. 2 думите „В случаите по 
ал. 1“ се заменят с „В срока по ал. 1“.

§ 13. В чл. 56, ал. 2 накрая се добавя „и 37а“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание  

на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5325

УКАЗ № 168
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-
конът за изменение на Закона за независимите 
оценители, приет от ХLI Народно събрание 
на 16 юни 2010 г.

Издаден в София на 25 юни 2010 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение на Закона за независимите 

оценители (ДВ, бр. 98 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 7 думите „неплащане 
на членския внос за повече от три месеца –
когато е член“ се заличават.

Преходна разпоредба
§ 2. (1) В срок до 30 декември 2010 г. лицата, 

получили лиценз за оценители от Агенцията за 
приватизация по реда на Наредбата за анализите 
на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране 
на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 
по право, след подаване на заявление с при-
ложен лиценз.
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(2) Оценки могат да извършват само оце-
нители, вписани в регистъра по чл. 15.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5326

УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Конвенцията за 
Центъра за правоприлагане в Югоизточна 
Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в 
Букурещ, Румъния, приет от ХLI Народно 
събрание на 16 юни 2010 г.

Издаден в София на 25 юни 2010 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията за Центъра 
за правоприлагане в Югоизточна Европа, 
подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, 

Румъния

Член единствен. Ратифицира Конвенцията 
за Центъра за правоприлагане в Югоизточна 
Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в 
Букурещ, Румъния.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5369

РЕШЕНИЕ
за приемане на Доклада за дейността на 
постоянно действащата подкомисия към Ко-
мисията по правни въпроси, която осъщест-
вява парламентарен контрол и наблюдение 
на процедурите по разрешаване, прилагане 
и използване на специалните разузнавателни 
средства, съхраняването и унищожаването на 
получената чрез тях информация, както и за 
защита на правата и свободите на гражданите 
срещу незаконосъобразното използване на 

специални разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 78, ал. 1 във връзка с чл. 24а от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема за сведение Доклада за дейността 

на постоянно действащата подкомисия към 
Комисията по правни въпроси, която осъщест-
вява парламентарен контрол и наблюдение 
на процедурите по разрешаване, прилагане 
и използване на специалните разузнавателни 
средства, съхраняването и унищожаването на 
получената чрез тях информация, както и за 
защита на правата и свободите на гражданите 
срещу незаконосъобразното използване на 
специални разузнавателни средства с вх. № 053-
03-105 от 31 май 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5367

РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Времен-
ната анкетна комисия със задача да изясни 
изнесените данни за грубо нарушаване на 
Конституцията и Правилника за организаци-
ята и дейността на Народното събрание при 
гласуването и обнародването на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите 
в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г., и 
поправка на същия закон в следващия бр. 23 

на „Държавен вестник“ от 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 34 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Искането за удължаване на срока от 11 

юни 2010 г. спира едномесечния срок по ре-
шението на Народното събрание за създаване 
на комисията от 13 май 2010 г.

2. Удължава срока на действие на Временната 
анкетна комисия със задача да изясни изнесените 
данни за грубо нарушаване на Конституцията 
и Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание при гласуването и обнарод-
ването на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за контрол върху наркотичните ве-
щества и прекурсорите в „Държавен вестник”, 
бр. 22 от 2010 г., и поправка на същия закон 
в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от 
2010 г. с един месец.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

5368
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 106, 
ал. 1 от Закона за местните избори

П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Костандово, община Ракитово, област 
Пазарджик, на 16 октомври 2010 г.

Издаден в София на 22 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
5417

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Негово Високопреосвещенство 

Русенския митрополит Неофит с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ огърлие за особено значи-
мите му заслуги за развитието на Духовната 
академия „Св. Климент Охридски“, за приноса 
му за развитие на научно-просветителските 
връзки и взаимоотношения между източните 
и западните християни и по повод неговата 
65-а годишнина.

Издаден в София на 22 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
5418

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Емил Пейчев Боев с 

орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
за особено значимите му заслуги за развитието 
на българската наука и култура.

Издаден в София на 22 юни 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
5419

УКАЗ № 165
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам проф. Калю Иванов Донев с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа сте-
пен за безспорните му заслуги като ректор на 
Икономическия университет – Варна, и във 
връзка с 90-годишния юбилей на университета.

Издаден в София на 22 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

5420

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 126 
ОТ 21 ЮНИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
възлагане на специални обществени поръчки, 
приета с Постановление № 233 на Минис-
терския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 
2007 г., бр. 83 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „чл. 7, ал. 1 ЗОП“ 
се заменят с „чл. 7 ЗОП“.

§ 2. В чл. 3 думите „чл. 9, ал. 1 ЗОП“ се 
заменят с „чл. 9 ЗОП“.

§ 3. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В основния текст думата „обобщена“ се 
заличава.

2. Създава се нова т. 1:  
„1. предмет, стойност, изпълнител и осно-

вен подизпълнител (ако има такъв) за всяка 
специална обществена поръчка;“.

3. Досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно 
т. 2, 3 и 4.

§ 4. В чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) Предложението за офсет е задължи-

телно условие за допустимост на офертата на 
кандидата.“ 

§ 5. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председател на 

Държавната агенция за информационни техно-
логии и съобщения“ се заменят със „заместник-
министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията“. 
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2. В ал. 4, т. 1 думите „чл. 7, ал. 1 ЗОП“ се 
заменят с „чл. 7 ЗОП“.

3. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. критерии за допустимост на офертите за 

офсет в частта за индиректния офсет;“
б) точки 3, 4 и 5 се отменят; 
в) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно 

т. 3, 4, 5 и 6.
§ 6. В чл. 18, т. 9 думите „предложението за 

офсет“ се заменят с „проверява за съответстви-
ето на офсетните предложения с изискванията 
за офсет“. 

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

1. В ал. 1 накрая се добавя „и критериите 
за допустимост на офсетните предложения в 
частта за директния офсет“.

2. В ал. 2: 
а) точки 1, 3 и 4 се отменят;
б) точка 7 се изменя така:
„7. критерии за допустимост на офертите за 

офсет в частта за индиректния офсет;“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „сектори и“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя. 
§ 9. Създава се чл. 20а:  
„Чл. 20а. (1) Дейностите, които могат да 

бъдат предмет на компенсаторно споразумение 
по чл. 20, ал. 1 и които са изпълнени или са 
в процес на изпълнение преди сключване на 
офсетно споразумение (предофсет), се признават 
за индиректен офсет при следните условия:

1. предлаганите проекти за изпълнение на 
предофсетни дейности са свързани с укрепване 
на отбраната и сигурността на страната, произ-
водството на изделия с двойна употреба, транс-
фер на технологии и промишлено коопериране; 

2. министърът на икономиката, енергетиката 
и туризма да е одобрил проектите по т. 1 за 
предофсетни дейности.

(2) В срок най-малко 10 дни преди одобряване 
на проектите по ал. 1, т. 1, свързани с укрепва-
нето на отбраната и сигурността на страната, 
министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма уведомява за това възложителя.

(3) Предофсетните дейности могат да бъдат 
включвани в бъдещи офсетни споразумения 
в период 7 години от датата на издаване на 
удостоверение за признати офсетни кредити. 

(4) Изпълнението на предофсет не дава 
предимство при избора на изпълнител на спе-
циална обществена поръчка.

(5) Министерството на икономиката, енерге-
тиката и туризма води регистър на заявените и 
на одобрените предофсетни дейности и издава 
удостоверение за признати офсетни кредити.

(6) Натрупаните офсетни кредити от предоф-
сетна дейност са валидни за период 7 години 
от датата на издаване на удостоверението за 
признаването им и могат да се използват за 
покриване на бъдещи индиректни офсетни 
задължения на извършващия предофсет или 
да бъдат прехвърляни на всеки друг бъдещ 
изпълнител на специална обществена поръчка 
за покриване на неговите индиректни офсетни 
задължения.

(7) Страните по всяка транзакция с офсетни 
кредити представят в Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма нотариално 
заверен договор за промяна на собствеността 
върху офсетни кредити. На основание на пред-
ставения договор Министерството на иконо-
миката, енергетиката и туризма актуализира 
регистъра по ал. 5 и издава нови актуални 
удостоверения на страните по тази транзакция.

(8) Министърът на икономиката, енергети-
ката и туризма на всяко заседание на Между-
ведомствения съвет за специални обществени 
поръчки с компенсаторно споразумение инфор-
мира членовете на съвета за одобрените към 
момента предофсетни дейности и състоянието 
на тяхното изпълнение.“

§ 10. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Стойността на компенсаторното 

споразумение е равна на стойността на дого-
вора за възлагане на специалната обществена 
поръчка.“

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

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В съотношението по ал. 1 се допуска 

отклонение с не повече от 5 на сто.“
§ 12. Член 22 се отменя.
§ 13. В чл. 24, ал. 4 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В т. 5:
а) в буква „а“ думите „сектори и“ се заличават;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) критерии за допустимост на офертите за 

офсет в процедурата за специална обществена 
поръчка;“

в) букви „в“ и „д“ се отменят.
2. В т. 6 думите „и предложението за ди-

ректния и индиректния офсет“ се заличават.
§ 14. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Комисията разглежда и извър-

шва комплексна оценка на офертите съобраз-
но утвърдените в документацията за участие 
критерии и методика, като:

1. извършва предварително класиране на 
кандидатите за изпълнители на специалната 
обществена поръчка, като за целта оценява 
подадените оферти съгласно предвидените 
в решението за откриване на процедурата 
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критерии за оценка. При предварителното 
класиране не се вземат предвид подадените 
офсетни предложения на кандидатите, които 
са чуждестранни лица или чийто основен под-
изпълнител е чуждестранно лице;

2. проверява предложението за офсет за съ-
ответствие с изискванията на чл. 24, ал. 4, т. 5.

(2) След извършване на предварителното 
класиране комисията проверява предложенията 
за офсет относно съответствието им с изис-
кванията на възложителя. При констатирани 
несъответствия комисията дава възможност на 
кандидата/кандидатите в срок 14 работни дни 
да изменят и/или допълнят или да потвърдят 
офсетните си предложения. След изтичане на 
срока комисията проверява повторно офсетните 
предложения за съответствие с изискванията на 
възложителя, като съобразява и направените 
промени/допълнения или потвърждението. 

(3) Когато изменено и/или допълнено или 
потвърдено офсетно предложение не съответства 
на изискванията на възложителя, комисията 
предлага този кандидат за отстраняване от 
участие в процедурата. 

(4) След разглеждане на офсетните пред-
ложения комисията извършва окончателно 
класиране на кандидатите и провежда прего-
ворите за сключване на договор за възлагане 
на специална обществена поръчка и на ком-
пенсаторните споразумения.

(5) Предложението за офсет не се отчита 
при формирането на комплексната оценка на 
офертата на кандидата.“ 

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

1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Всяка от двете подкомисии съставя 

протокол за дейността си.“
2. Досегашните ал. 1, 2 и 3 стават съответно 

ал. 2, 3 и 4.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Комисията може да предложи на въз-

ложителя в протокола за дейността си:
1. да сключи договор с класирания на първо 

място кандидат в окончателното класиране;
2. да прекрати процедурата с мотивирано 

решение, когато класираният на първо място 
в окончателното класиране кандидат е чужде-
странно лице или чийто основен подизпълнител 
е чуждестранно лице и той не е класиран на пър-
во място в предварителното класиране по чл. 27,  
ал. 2;

3. да прекрати процедурата в случаите по 
чл. 39, ал. 1 и 2 ЗОП.“

§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения: 
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 7 числото „50“ се заменя с „20“. 
§ 17. В § 1 от допълнителната разпоредба 

се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думата „изпълнител“ се добавя 
„и/или основен подизпълнител“.

2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Индиректни компенсаторни (офсетни) 

задължения“ са дейности по чл. 20, които не 
са директно свързани с предмета на договора 
за възлагане на специална обществена поръчка 
и са насочени към укрепване на отбраната и 
сигурността на страната, чрез производство 
и търговия на въоръжение, техника, отбра-
нителни системи, изделия с двойна употреба, 
трансфер на технологии и промишлено коопе-
риране, както и предоставяне на свързани с 
тях услуги.“

3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Критерии за допустимост на офертите 

за офсет“ са условията, включени в решение-
то за откриване на процедурата за възлагане 
на специална обществена поръчка, на които 
трябва да отговарят предложенията за офсет 
на кандидатите, при възлагане на специална 
обществена поръчка по реда на глава ІІІ от 
наредбата.“

4. Точка 9 се изменя така:
„9. „Предофсет“ е предварително изпълнение 

на дейности при условията на чл. 20.“
5. В т. 11 след думите „договорни отношения 

с тях“ се добавя „по изпълнение на офсетните 
им задължения“, а думите „и отговарят за из-
пълнението на специалната обществена поръчка 
с компенсаторно споразумение“ се заличават.

6. Създава се т. 12:
„12. „Основен подизпълнител – чужде-

странно лице“ е чуждестранно лице, сключило 
договор с кандидатстващия за изпълнител 
на специална обществена поръчка за извър-
шване на цялата дейност или на част от нея 
по изпълнението на договора за специална 
обществена поръчка, без чиято дейност спе-
циалната обществена поръчка не може да 
бъде изпълнена съгласно изискванията на 
възложителя.“ 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. Процедурите за възлагане на специални 
обществени поръчки, открити преди влизането 
в сила на постановлението, се довършват по 
досегашния ред.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

5371
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

ПЛАН 
за действие по програмата в страната 
2010 – 2012 г. между правителството на Ре-
публика България и Фонд за децата на ООН  

(УНИЦЕФ)
(Одобрен с Решение № 328 от 21 май 2010 г. на 
Министерския съвет. В сила от 1 юни 2010 г.)

Рамка
Правителството на Република България, на-

ричано по-долу „правителството“, и Детският 
фонд на ООН, наричан по-долу „УНИЦЕФ“, са 
постигнали взаимно съгласие относно съдър-
жанието на Плана за действие по програмата 
в страната (ПДПС) и описаните отговорности 
за изпълнението на програмата за страната; и 

като укрепват своето взаимно съгласие и 
сътрудничество за изпълнение на Целите за 
развитие на хилядолетието, Конвенцията за 
правата на детето, Конвенцията за премахване 
на всички форми на дискриминация срещу 
жените и други международни конвенции и 
договори, свързани с децата; 

като надграждат върху натрупания опит 
и отчетения напредък при изпълнението на 
предишната програма за страната за сътруд-
ничество между УНИЦЕФ и България за 
2006 – 2009 г.; 

като навлизат в нов период на сътрудни-
чество от 1 януари 2010 г. до 31 декември 
2012 г. съгласно описаното в Документа на 
УНИЦЕФ за програмата в България за пе-
риода 2010 – 2012 г.;

като заявяват, че тези отговорности ще 
бъдат изпълнени в дух на приятелство и сът-
рудничество,

се договориха за следното:

Част I. Основа на взаимоотношенията
1.1. Основното споразумение за сътрудни-

чество между правителството на Република 
България и Детския фонд на ООН (наричано 
по-долу „ОСС“), сключено на 8 ноември 2004 г., 
ратифицирано със закон, приет от XXXIX 
Народно събрание на 9 февруари 2005 г. (ДВ, 
бр. 17 от 2005 г.), и обнародвано в „Държавен 
вестник“, бр. 58 от 2005 г., поставя основата на 
взаимоотношенията между правителството и 
УНИЦЕФ. Планът за действие по програмата 
в страната (ПДПС), който обхваща дейностите 
в периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 
2012 г., следва да се тълкува и изпълнява в 
съответствие с Основното споразумение за 

сътрудничество. Програмите и проектите, 
описани тук, са договорени съвместно от 
правителството и УНИЦЕФ. Този план за 
действие по програмата в страната се състои 
от 10 части, в които са описани общите поли-
тики, приоритети, цели и задачи, стратегии, 
управленски отговорности и ангажименти на 
правителството и УНИЦЕФ.

Част ІІ. Положението на децата и жените в 
България

2.1. През изминалите години България по-
стигна съществен напредък в осигуряването 
на устойчив икономически растеж и в при-
веждането на законодателството и стандартите 
в съответствие с тези на Европейския съюз 
(ЕС) acquis communautaire. Беше приложена и 
амбициозна програма за реформи за подоб-
ряване на спазването на правата на детето в 
областта на социалното включване, закрилата 
и благосъстоянието на децата. През януари 
2007 г. България се присъедини към ЕС. 

2.2. Правителството хармонизира поли-
тиките си за социално включване с тези на 
ЕС, като разработи Национален доклад по 
стратегиите за социална закрила и социално 
включване 2008 – 2010 г.  Докладът поставя 
като основни цели намаляването на детската 
бедност и създаването на условия за пости-
гане на социално включване, осигуряване на 
равен достъп до качествено образование и 
здравеопазване и насърчаване участието на 
децата при формулирането на политиките. 

2.3. Остават обаче предизвикателствата 
пред социалното включване. Процентът от 
населението в риск от изпадане в бедност 
през последните години варира между 14 и 
16%. По-висока степен на риск се отчита при 
деца на възраст между 0 и 15 години (17,8%); 
при семействата с един родител (25,1%) и при 
деца от многочленни семейства (31,5%)1. По-
уязвими на бедност са ромското население 
и населението в отдалечени селски райони. 
От всички деца, отпадащи от училище, над 
50% се самоопределят като роми. Въпреки 
че смъртността сред деца под петгодишна 
възраст през 2007 г. се задържа  на 14,8 на 
хиляда2, нивата са по-високи в районите с 
преобладаващо ромско население. 

2.4. Българското правителство предприе 
редица стъпки за приемане на междусекторен 
и холистичен подход в областта на закрилата 
и благосъстоянието на децата. Реформите в 
системата за закрила на детето започнаха с 
приемането на Закона за закрила на детето през 
2000 г. Беше създадена Държавната агенция за 
закрила на детето при Министерския съвет с 

1 Данни на Евростат: Население и социални 
условия/ Условия за живот и социална закрила/ 
Доходи, социално включване и условия за живот. 

2 Национален статистически институт, „На-
селение и демографски процеси през 2007 г.“.
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мандат за укрепване координацията в областта 
на закрилата на детето. На местно равнище 
бяха създадени отдели „Закрила на детето“ с 
основна задача по управление на конкретни 
случаи, прилагане на мерки за закрила на 
детето и провеждане на консултации с деца и 
семейства. През 2008 г. Народното събрание 
прие нова Стратегия за детето 2008 – 2018 г. 
като основен рамков политически документ. 
Деинституционализацията на децата, настане-
ни в специализирани институции, е основен 
приоритет на правителството. Държавната 
агенция за закрила на детето отговаря за коор-
динирането и методичните насоки. През март 
2010 г. Министерският съвет прие Национална 
стратегия „Визия за деинституционализация 
на децата в България“. 

2.5. Прегледът на данните от 2001 г. насам 
сочи, че броят на децата в специализирани 
институции е намалял с 42,3%. В края на 
2009 г. 7587 деца са били настанени в общо 
137 специализирани институции. Сега в 
страната има единайсет нови видове алтер-
нативни социални услуги в общността за 
деца и младежи. 

2.6. Идентифицирани са приоритетните 
области на действие за по-нататъшно кон-
солидиране и повишаване ефективността на 
системата за закрила на детето. Независимо 
от постигнатия напредък алтернативните соци-
ални услуги не могат да отговорят адекватно 
на съществуващите потребности. Необходи-
ми са допълнителни усилия за стимулиране 
развитието на приемната грижа. През 2009 г. 
отделите „Закрила на детето“ са работили 
по 1539 случаи на деца, които са станали 
жертви на насилие – брой, по-висок от този 
за предходни периоди.  Според ограничено 
проучване, проведено през 2007 г. от Инсти-
тута по социални дейности и практики сред 
деца, лишени от родителски грижи, 43% от 
децата, настанени и живеещи в институции, 
в интервютата твърдят, че в дома, в който 
живеят, съществува насилие сред децата. 

2.7. Функционалният анализ на системата 
за закрила на детето в България през 2007 г., 
проведен с подкрепата на УНИЦЕФ, показа 
несъответствия във функциите на различните 
организационни звена. Проучването устано-
ви, че капацитетът на отделите „Закрила на 
детето“ трябва да бъде укрепен допълнително 
във връзка с функциите и правомощията им 
по закон. Механизмите на взаимодействие и 
отнасяне на случаи между отделните органи 
за закрила на детето също се нуждаят от 
усъвършенстване. Установяването на ефек-
тивна система за благосъстояние на децата 
в дългосрочен план изисква подобряване на 
връзките между системата за закрила на детето 
и останалите социални сектори, включително 

образованието и здравеопазването, в съот-
ветствие със задълженията им на органи за 
социална закрила съгласно законодателството. 

2.8. Постигнат е напредък по отношение 
на административната децентрализация. Въп-
реки това при едно проучване, проведено 
от УНИЦЕФ през 2007 г., се установи, че 
няколко общини не разполагат с достатъчен 
капацитет  да продължат реформата на ин-
ституциите за настаняване на деца или да 
развиват алтернативни социални услуги в 
общността. Структурните фондове и Фондът 
за сближаване на ЕС, които се отвориха 
за общините и областните администрации, 
създават възможност за укрепване на мест-
ните системи и подкрепа за прилагането на 
политики и местни стратегии. Малките и 
средноголемите общини изпитват по-големи 
трудности при достъпа до финансиране за 
развитие на адекватни услуги, което от своя 
страна води до неравномерно развитие на 
социалните услуги за деца в общността и до 
ограничаване достъпа на деца и семейства до 
социални услуги. 

2.9. Вторият доклад на правителството 
относно прилагането на Конвенцията за 
правата на детето бе представен на Коми-
тета по правата на детето. В него е отразен 
същественият напредък, постигнат от прави-
телството в утвърждаването и закрилата на 
правата на детето, и са очертани оставащите 
предизвикателства. 

2.10. Световната финансова криза също 
оказва съществено и нарастващо въздействие 
върху страната. Правителството отчита спад в 
икономическия растеж до 4,7 % за 2009 г. Ефек-
тивното използване на публичните финанси 
за социална закрила на най-уязвимите части 
от населението и инвестирането в човешки 
капитал стават все по-важни приоритети. 

Част III. Предходно сътрудничество и из-
води 

3.1. Целите на предишната програма бяха 
съсредоточени върху социалната политика и 
застъпничеството, наблюдение на спазването 
на правата на детето и развитие и закрила на 
децата и младите хора. 

3.2 . Програмата за сътрудничество 
2006 – 2009 г. беше първата подобна про-
грама между УНИЦЕФ и правителството 
на България. Основната є цел беше оказва-
не на подкрепа за реализиране на визията 
на правителството за 2010 г. Програмата в 
страната подкрепя също така и усилията на 
правителството да гарантира на всички деца 
в България, че ще растат здрави, образовани, 
информирани, социално активни и отговорни 
в безопасна, даваща възможности и оказваща 
подкрепа семейна и обществена среда, и че 
могат да се чувстват сигурни в развитието си 
като млади хора. В резултат от междинния 
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преглед на програмата, който завърши през 
август 2008 г., бяха препоръчани някои изме-
нения за оставащата година. 

3.3. Значителната аналитична дейност (като 
оценка на публичните разходи за децата и 
анализ на функционирането на системата за 
закрила на детето, както и експертни срещи 
с институции и партньори от неправител-
ствения сектор) допринесе за разработване и 
приемане на интегриран план за прилагане на 
Конвенцията на ООН за правата на детето. 
Редица проучвания спомогнаха за разработ-
ването на политики за социално включване 
от страна на социалните партньори и дове-
доха до приемане на политики, насочени към 
децата, на национално и местно равнище. 
Включването на национални и международни 
експерти подпомогна националните усилия 
за разработване на стандарти за минимален 
пакет от услуги за закрила на детето, както 
и за изграждане капацитета на общинските 
органи за планиране на деинституционализа-
цията и развитие на алтернативни социални 
услуги в общността. 

3.4. Сътрудничеството подпомогна обмена 
на най-добри практики и подкрепи развитието 
на модели за центрове от семеен тип за нас-
таняване на деца с увреждания. То допринесе 
и за разработването на методика за затваряне 
на домовете за деца с увреждания, както и за 
модел за приемна грижа на областно ниво. 
Услуги за превенция на отпадането от учи-
лище и насилието сред деца, както и нацио-
нална гореща линия за деца бяха тествани и 
въведени за прилагане на национално ниво в 
допълнение към усилията на правителството 
да се справи с оставащите проблеми и слабо-
сти и да осигури подобряване на достъпа до 
здравни и образователни услуги за младите 
хора. Здравни услуги, подходящи за млади-
те хора, и модел за обучение в умения за 
живот за деца, настанени в специализирани 
институции, бяха обхванати от новата Наци-
онална програма за превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН 2009 – 2015 г. През май 2007 г. 
България получи официална оценка, че е 
елиминирала йоддефицитните заболявания. 

3.5. Програмата в страната допринесе 
за създаването на партньорства на широка 
основа с гражданското общество, научноиз-
следователски институти, медиите и ключови 
обществени фигури, които  оказват влияние 
върху формирането на общественото мнение, 
което доведе до повишаване на знанието и 
информираността на обществото по проблеми, 
свързани с правата на детето, като насилие 
над деца, деца с увреждания и деца, настанени 
в институции. Тези партньорства насочиха 
вниманието и към нововъзникващи проблеми 
и доведоха до създаване на нови сдружения в 
подкрепа на децата. 

Изводи
3.6. Въвеждането на структурни и законо-

дателни промени в системата за закрила на 
детето беше основен приоритет за правител-
ството и неговите партньори през последните 
5 години. Прилагането на започналите вече 
реформи изисква по-нататъшно изграждане 
на капацитета на националните и местните 
органи за планиране, прилагане и наблюде-
ние на политиките за децата. Постигането на 
холистичен и междусекторен подход за разви-
тието и благосъстоянието на децата изисква 
повишена съгласуваност между системите 
на здравеопазване, образование, социална 
закрила и други системи, свързани с благо-
състоянието на децата. 

3.7. Регионалната среща, посветена на 
реформата в грижата за децата, която се със-
тоя през 2007 г. в София, отново акцентира 
върху ценността на споделянето на опит и 
изводи на различни етапи от реформата и  
различните пътища на осъществяването є 
между страните в региона. На срещата беше 
подчертана също и важността на финансово 
устойчивите решения и осигуряването на 
модели за разпространение на устойчиви и 
иновативни практики. 

3.8. Системите за събиране на данни, на-
блюдение и оценка не се използват достатъчно 
в контекста на разработване и прилагане на 
политики, свързани с децата, с оглед осигу-
ряването на равен достъп за всички целеви 
групи до социални услуги и равномерно те-
риториално покритие на тези услуги. Общи-
ните, и особено малките и средноголемите, 
се нуждаят от подкрепа, за да се възползват 
от структурните фондове на ЕС и да инвес-
тират в приоритетите, свързани с децата, 
както и да подкрепят усилията си в борбата 
със социалното изключване и детската бед-
ност. Успехът на реформата на системата за 
благосъстоянието на децата зависи също и от 
наличието на по-ефективни практики за упра-
вление на публичните финанси и укрепването 
на капацитета за наблюдение и осигуряване 
на качеството. Необходим е по-ефективен 
механизъм за програмно бюджетиране на 
междусекторни политики и стратегии. 

3.9. Успешно бяха инициирани и осъществе-
ни дейности по фондонабиране на национално 
ниво. Те доведоха до нови възможности за 
изграждане на мрежи и сдружения на широка 
основа в името на децата и за съфинансиране 
на дейности по проблеми на децата. Необхо-
димо е по-добро взаимодействие с частния 
сектор в рамките на корпоративната социална 
отговорност за привличането на допълнителни 
ресурси в подкрепа на създаването на напълно 
защитена среда за децата. 
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Част IV. Предлаганата програма
4.1. България няма Рамкова програма на 

ООН за развитие. Предложената програма за 
сътрудничество е разработена със съвместните 
усилия на правителството и агенциите на ООН 
в съответствие с препоръките, направени в 
резултат на междинния преглед през 2008 г. 
През 2008 г. България представи втория ре-
довен доклад пред Комитета по правата на 
детето. Препоръките на комитета, програмни-
ят подход, основан върху правата на човека, а 
също и принципите за управление, базирано 
на резултати, бяха приложени в процеса на 
междинния преглед и последващото разрабо-
тване на този план за действие. В резултат 
на тези дейности беше приета Национална 
стратегия за детето 2008 – 2018 г., а програмата 
на УНИЦЕФ в страната цели да подкрепи 
изпълнението на тази стратегия. 

4.2. В допълнение бяха проведени консул-
тации с агенциите на ООН, със Световната 
банка и други основни партньори, донори  и 
неправителствени организации. 

4.3. Предложената програма взема предвид 
и подкрепя целите и стратегиите, описани 
в следните документи: Националния план 
за действие за социално включване; Наци-
оналната стратегия за детето 2008 – 2018 г.; 
Националния план за действие „Десетилетие 
на ромското включване 2005 – 2015 г.“. Про-
грамата ще допринесе за по-бързия напредък 
по Цел за развитие на хилядолетието № 4 
Намаляване на детската смъртност; Цел № 6 
Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести 
и Цел № 8 Изграждане на партньорство за 
развитие. Като цяло програмата ще допринесе 
също и за намаляване на бедността, което е 
Цел № 1. Програмата за сътрудничество в 
страната е съгласувана и с новия Средносрочен 
стратегически план на УНИЦЕФ, който се фо-
кусира върху сферите на социалната политика 
и застъпничество и закрила на детето, като в 
същото време допринася и за приоритетните 
сфери образование и оцеляване на децата. 

Цели, основни резултати и стратегии  
на програмата в страната 

4.4. Целта на този план за действие е да 
подкрепи усилията на правителството за 
социално включване на най-уязвимите деца 
и семейства в съответствие с националните 
стратегии и тези на ЕС, като взема пред-
вид принципите и стандартите, залегнали в 
Конвенцията за правата на детето. Планът 
за действие цели също и усъвършенстването 
на националното партньорство на широка 
основа с оглед мобилизиране на подкрепа и 
ресурси за постигане на всички ангажименти, 
свързани с децата в страната и по света. 

4.5. Сътрудничеството ще допринесе също 
и за постигането на заложените показатели 
за устойчиви политики и интегрирани услуги 

в полза на децата. Това включва развитие на 
капацитет за оценка  и анализ на информа-
цията за състоянието на правата на децата 
и жените; политики и закони, насочени към 
децата, и чувствителни по отношение равно-
поставеността между половете; както и дос-
татъчни ресурси и капацитет за изпълнение 
на плановете, наблюдение на прилагането им 
и последващи дейности. 

4.6. Сътрудничеството ще спомогне за ус-
пешното завършване на социалните реформи 
във висшия интерес на детето. Чрез споде-
лянето на добри практики и изваждането на 
поуки от минал опит българският модел на 
грижа за децата ще се консолидира и ще бъде 
представен на регионално и глобално равнище. 

4.7. Сътрудничеството ще подкрепи също 
и мобилизирането на обществена подкрепа за 
национални и глобални действия за закрила 
на детето. 

4.8. Програмата ще се стреми да постигне 
следните основни цели: 

1. До 2012 г. България да постигне на-
предък в прилагането на правата на детето 
чрез по-нататъшна реформа на системите за 
благосъстояние на децата. 

2. До 2012 г. правителството, частният 
сектор, медиите, гражданското общество и 
широката общественост да подобрят парт-
ньорствата помежду си за изпълнение на 
програми за децата. 

4.9. На национално равнище политиките и 
бюджетите за децата трябва допълнително да 
бъдат усъвършенствани, за да могат правата 
на детето да заемат челно място в полити-
ческата програма и интегрираната рамка 
на политиката, свързана с децата, да стане 
реалност. На местно равнище развитието на 
капацитета на регионалните и общинските 
власти ще подпомогне възприемането на нови 
подходи за ефективно и ефикасно предоста-
вяне на социални услуги, които да отговарят 
на потребностите на най-уязвимите групи от 
населението и да допринасят за осъществя-
ването на програми за закрила и развитие на 
децата. Принципите на програмно планиране, 
основано на правата на човека, и управление, 
базирано на резултати, ще бъдат крайъгълен 
камък при изграждането на капацитета на 
заинтересованите страни. Специалният акцент 
върху най-уязвимите групи от населението ще 
включва ромската и други етнически групи. 
Освен това ще бъдат разработени механизми 
за засилване на обществената подкрепа и 
мобилизация на ресурсите. 

Компоненти на програмата
4.10. Социално включване и намаляване 

на детската бедност: този компонент на про-
грамата има следната основна цел:
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До 2012 г. България да постигне напредък 
в прилагането на правата на детето чрез по-
нататъшна реформа на системите за благо-
състояние на децата. 

За постигането на основната цел ще до-
принесат следните непосредствени резултати: 
	 ·	 Националните	и	местните	власти	ефек-

тивно прилагат междусекторно бю-
джетиране на политики и програми за 
децата. 

	 ·	 Правителството	осъществява	програми	
за уязвими семейства с оглед оказване 
на подкрепа за по-добри родителски 
практики за грижи и закрила на децата. 

	 ·	 Общините	 предоставят	 алтернативни	
социални услуги в общността в съот-
ветствие с приетия минимален пакет 
от социални услуги. 

4.11. Консолидирането на реформите за 
закрила и благосъстояние на децата продъл-
жава да заема централно място в усилията на 
правителството за подпомагане на социалното 
включване и намаляване на детската бедност. 

4.12. Ще се обърне специално внимание 
на подобряване осигуряването на качеството 
на съществуващите услуги и укрепването на 
капацитета по места за прилагане на най-
добри практики. 

4.13. Техническа помощ и насърчаване на 
обмена на опит по финансовите стандарти 
за услуги за деца и за системите за качество 
за интегрирани услуги за деца ще формират 
приоритетната насока на това сътрудничество. 
Определянето и разработването на модели за 
грижа през ранното детство и последващото 
им прилагане в национален мащаб ще до-
принесе за по-нататъшното подпомагане на 
социалното включване, особено сред ромските 
деца. Сътрудничеството ще се стреми също да 
благоприятства за определянето на най-добри 
практики и генерирането на знания с оглед 
създаването на закриляща и сигурна среда за 
децата в риск да растат извън семействата си, 
за децата с увреждания, децата в конфликт 
със закона и децата – жертви на насилие и 
тормоз. Ще бъде обърнато специално внимание 
на подкрепата на процеса на деинституцио-
нализация и превенция на изоставянето на 
деца в институции. 

4.14. Подкрепата за разработване  на бю-
джети за конкретни социални сектори за 
постигането на конкретни резултати за децата 
ще допринесе за устойчивостта на качестве-
ните услуги за деца и семейства. Намирането 
на възможности за укрепване капацитета на 
областните и местните власти за планиране 
на ефективно предоставяне на интегрирани 
услуги в подкрепа на деца и семейства ще 
продължи да бъде приоритет в усилията за 
подкрепа на социалното включване. Ще бъдат 
разработени, документирани и предложени за 
приемане в национален мащаб инструменти 

за стратегическо планиране, управление и 
бюджетиране с акцент върху децата. Ще бъде 
поставен конкретен фокус върху укрепването 
на капацитета на общинско ниво за усвояване 
на структурните фондове на ЕС като една от 
основните рамки на политика и бюджет за 
постигане на набелязаните резултати за децата. 
Подкрепата на политиките и инструментите 
на ЕС чрез споделяне на най-добри практи-
ки и укрепване на сътрудничеството между 
общините ще засили участието и  ролята на 
правителството на България в планирането и 
разработването на програмите на ЕС за децата. 

4.15. Ще бъде оказана подкрепа за укреп-
ването на системите на правителството за 
наблюдение и оценка, както и на инструменти 
за оценка на качеството, насочени към на-
ционалните стратегии, политики и планове 
за децата и семействата. Ще бъдат укрепени 
връзките между изводите от оценките, ана-
лиза на данните и най-добрите практики, от 
една страна, и разработването на полити-
ките и националните програми – от друга. 
Ще продължи работата по разработването и 
прилагането на показателите за благосъсто-
янието на децата чрез националната инфор-
мационна система така, както е предвидено 
в Закона за закрила на детето. Ще се търсят 
партньорства с водещи мозъчни тръстове и 
научноизследователски институти и активно 
ще се търсят възможности за споделяне на 
разработените модели чрез регионалните и 
глобалната мрежи на УНИЦЕФ. 

4.16. Този компонент от програмата ще 
бъде изпълнен в партньорство с Държавната 
агенция за закрила на детето, Министер-
ството на труда и социалната политика, 
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на образо-
ванието, младежта и науката, Националното 
сдружение на общините в Република България, 
университетите и изследователски центрове, 
както и други неправителствени организации 
със съответния опит. 

4.17. Социална мобилизация и комуникация 
за развитие: този компонент на програмата 
има следната основна цел: 

До 2012 г. правителството, частният сектор, 
медиите, организациите на гражданското об-
щество и широката общественост да подобрят 
партньорствата помежду си в подкрепа на  
програми за децата.  

За постигането на основната цел ще до-
принесат следните непосредствени резултати: 
	 ·	 Частният	сектор,	медиите	и	физическите	

лица са ангажирани в устойчиви, дълго-
срочни партньорства за мобилизиране на 
усилията в името на децата на България 
и по света. 
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	 ·	 Правителството,	медиите,	частният	сек-
тор и организациите на гражданското 
общество активно  подкрепят  спазването 
на правата на детето. 

4.18. В рамките на този компонент комуни-
кационните дейности ще подпомагат всички 
компоненти на програмата и дейностите по 
фондонабиране с оглед на благоприятстване 
на промените в системите, нагласите и по-
ведението. 

4.19. Укрепване на партньорството с граж-
данското общество, с частния сектор, с 
ключови обществени фигури, които имат 
влияние върху общественото мнение, и с ме-
диите по въпросите на правата на детето ще 
продължи да бъде приоритет. Това включва 
партньорства с местни ресурсни центрове за 
разработване, анализ и споделяне на добри 
практики; разпространение на международни 
научни изследвания в подкрепа на програми, 
отнасящи се до децата. Чрез подходящи кана-
ли за комуникация  ще се промотират добри 
родителски практики, ранно детско развитие, 
превенция на настаняването в институции, 
превенция на насилието над деца, както и 
други приоритети. Участието на децата във 
формирането на политиките ще бъде подпо-
могнато чрез по-широко консултиране и чрез 
участието им  във вземането на решения. 

4.20. Ще бъдат изграждани партньорства 
с медиите и частния сектор за максимално 
увеличаване на финансовите ресурси за изпъл-
нение на програмата. Ще се обърне специално 
внимание на сътрудничеството с корпоратив-
ния сектор с цел изграждане на дългосрочни 
партньорства. Ангажирането на известни 
публични личности в събития от съществено 
значение ще продължи да бъде важен аспект 
от усилията по фондонабиране. В допълнение 
към фондонабирането по програмата в Бъл-
гария представителството на УНИЦЕФ ще 
инициира кампании за набиране на средства 
за децата и в други части на света – най-вече 
в случаите на бедствия и кризи. 

4.21. Партньорството с България като 
страна донор ще бъде допълнително усъвър-
шенствано чрез преместване на фокуса към 
мобилизиране  както на човешки, така и на 
финансови ресурси,  предаване на експерт-
ния опит и добрите практики в подкрепа на 
каузата на децата по света. 

4.22. Този компонент от програмата ще 
бъде изпълнен в партньорство с Държавната 
агенция за закрила на детето, Министерството 
на труда и социалната политика, Министер-
ството на здравеопазването, Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството, медиите, частния сектор и отделни 
физически лица. 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМАТА, 
2010 – 2012 г. 

Хил. щ.д.

Програми Редовни 
ресурси (1)

Други 
ресурси 

(2)

Общо

С о ц и а л н о 
включване и 
намаляване на 
детската бед-
ност 

1200 5700 6900

Социална мо-
билизация и 
комуникация 
за развитие

600 300 900

Междусектор-
ни разходи

450 0 450

Общо 2250 6000 8250
(1) Разчетни стойности, изчислени на базата на 

последния проектобюджет, които ще зависят от 
наличието на ресурси за УНИЦЕФ в световен 
мащаб и целевите вноски от страна на финан-
сиращите партньори.

(2) Другите ресурси следва да бъдат оси-
гурени от УНИЦЕФ чрез донорската мрежа 
и следователно зависят от наличието на 
финансиране, от условията на донорите и от 
режийните разходи. 

Част V. Стратегия за партньорство
5.1. Основните партньори на правителство-

то са министерствата на външните работи, 
на образованието, младежта и науката,  здра-
веопазването,  труда и социалната политика,  
финансите и на регионалното развитие и благо-
устройството, Държавната агенция за закрила 
на детето, Омбудсмана на Република България 
и Националното сдружение на общините в 
Република България. Ще бъдат създадени 
допълнителни партньорства с организациите 
на гражданското общество, международни и 
национални неправителствени организации, 
медиите и частния сектор, както и с пред-
ставители на децата. Националният съвет за 
закрила на детето и неговият секретариат ще 
работят за подобряването на координацията 
в специфичните целеви области. 

5.2. Ще се работи по съвместни програми 
с други заинтересовани страни. Сътруд-
ничеството със Световната банка ще бъде 
по-интензивно в сферата на реформата на 
системата за закрила на децата и на прегле-
да на обществените разходи. УНИЦЕФ ще  
партнира с университети и с други заинте-
ресовани страни при събирането на данни и 
анализ на социалната статистика и бюджетите, 
свързани с децата. 

5.3. Един от крайъгълните камъни в про-
грамата е партньорството с частния сектор 
и неправителствените организации. Мрежата 
от неправителствени организации за децата, 
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Националното сдружение на общините в 
Република България и други неправителстве-
ни организации, работещи за закрилата на 
децата, ще бъдат консултирани и включени 
в планирането, изпълнението и оценката 
на програмата. Особено внимание ще бъде 
отделено на засилване подкрепата от страна 
на медиите и частния сектор, както и на 
подкрепата от страна на физически лица за 
изпълнението на национални и международни 
програми за децата. 

Част VI. Управление на програмата
6.1. Държавната агенция за закрила на де-

тето и Министерството на външните работи 
отговарят за цялостната координация на про-
грамата. Държавната агенция за закрила на 
детето и Министерството на външните работи 
също така ще улесняват обмена на информация 
между различните програми и ще се събират 
за преглед на програмата – годишен, в средата 
и в края на периода на изпълнение и в други 
случаи, когато програмата го изисква. 

6.2. Отговорността за управлението на 
програмата носят ръководителите на съответ-
ните министерства (министерствата на труда 
и социалната политика, на здравеопазването, 
на образованието, младежта и науката и на 
регионалното развитие и благоустройството) 
и съответните ключови служители, както 
е посочено в текущите работни планове 
(ТРП). За всеки проект ще бъде определено 
длъжностно лице от правителството, което, 
работейки заедно със съответния служител 
на УНИЦЕФ, ще носи обща отговорност за 
планирането, управлението и наблюдението 
на дейностите по проекта. 

6.3. Предоставяне на финансиране към  
изпълняващ партньор се основава на теку-
щите работни планове, съгласувани между 
изпълняващия партньор и УНИЦЕФ. Прави-
телството и УНИЦЕФ съвместно провеждат 
годишните срещи за планиране и преглед по 
всички програми в този план за действие по 
програмата в страната, обикновено в послед-
ното тримесечие на всяка година. Текущите 
работни планове ще описват подробно дей-
ностите, които следва да бъдат изпълнени, 
отговорните за изпълнението институции, 
времевата рамка и очакваните разходи от 
страна на правителството и УНИЦЕФ.

6.4. Финансирането за дейности, подробно 
описани в ТРП, се извършва от УНИЦЕФ 
чрез използване на следните възможности:
	 ·	 Превод	 на	 финансиране	 директно	 на	

изпълняващия партньор:
  а. преди началото на изпълнение на 

дейностите (директен паричен трансфер), 
или 

  б. след като дейностите са изпълнени 
(възстановяване на разходите).

	 ·	 Директни	плащания	на	доставчици	или	
трети лица по задължения, възникнали 
от страна на изпълняващия партньор, 
на основание на искания, подписани от 
упълномощеното длъжностно лице на 
изпълняващия партньор; 

	 ·	 Директни	 плащания	 към	 доставчици	
или трети лица за задължения, напра-
вени от страна на агенции на ООН в 
подкрепа на дейности, съгласувани с 
изпълняващия партньор. 

6.5. Директните парични преводи ще бъ-
дат заявявани и извършвани за периоди на 
изпълнение на програмата не по-дълги от три 
месеца. Възстановяването на предварително 
одобрени разходи ще бъде заявявано и извърш-
вано на тримесечие или след приключване 
на дейностите. УНИЦЕФ не се задължава да 
възстановява разходи, направени от изпълня-
ващия партньор, които надхвърлят одобрените 
суми. След приключването на всяка дейност 
оставащите средства ще бъдат препрограми-
рани или върнати по взаимно съгласие между 
изпълняващия партньор и УНИЦЕФ.  

6.6. Възможностите за финансиране, раз-
мерът на плащанията и обхватът и честотата 
на контролно-отчетните дейности могат да 
зависят от резултатите от прегледа на капаци-
тета за управление на публичните финанси в 
случай на изпълняващ партньор от страна на 
правителството и от оценката на капацитета 
за управление на финансовите средства на из-
пълняващия партньор, който не е от страната 
на ООН. За целите на тези разпоредби в ООН 
се включват и международните финансови 
институции. Квалифициран консултант, на-
пример експертно-счетоводна фирма, избрана 
от УНИЦЕФ, може да бъде нает да извърши 
такава оценка, в която следва да участва и 
изпълняващият партньор. 

6.7. Възможностите за финансиране, раз-
мерът и честотата на плащанията и обхватът 
и честотата на контролно-отчетните дей-
ности могат да бъдат променяни в процеса 
на изпълнение на програмата въз основа на 
резултатите от наблюдението на програмата, 
проследяването и отчета на разходите и кон-
статациите на одитите. 

6.8. Правителството и УНИЦЕФ ще про-
веждат съвместно годишни срещи за преглед 
на всички програми по този план за дейст-
вие по програмата в страната, обикновено 
в последното тримесечие на всяка година. 
По-подробен междинен преглед ще бъде на-
правен съвместно през 2011 г., а Оценка на 
програмата в страната (ОПС) – през 2012 г. 
Тези срещи ще бъдат проведени съвместно с 
представители на международни и двустранни 
донори, както и с подкрепящите неправител-
ствени организации.  
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Част VII. Наблюдение, отчетност и оценка
7.1. Наблюдението и оценката са част от 

стратегията за изпълнение на програмата в 
страната, а за извършването на дейностите 
по наблюдение и оценка ще бъде определен 
бюджет като част от работата по разработване 
на ТРП. Програмата ще бъде наблюдавана 
чрез годишни прегледи на напредъка спря-
мо текущите работни планове и междинен 
преглед, който следва да бъде направен през 
2011 г., по методологии, базирани на конкрет-
ни резултати. Това ще бъде в съответствие с 
годишния и тригодишния Интегриран план за 
наблюдение и оценка (ИПНО) на програмата 
за страната, който ще бъде свързан с нацио-
налния план с измерими резултати за децата.  

7.2. За целите на проследяване на хода 
на програмата ще се постави ударение на 
формулирането на база за оценка на проме-
ните на общите показатели и тези, свързани 
с програмата, като за целта ще се използват 
общоприети системи за информация, про-
учвания и изследвания. Наблюдението на 
проекта ще бъде насочено към измерване на 
типичните вложения (финансиране, доставки 
и техническа помощ) и резултатите (брой обу-
чени и т.н.). Ограничен набор от показатели 
ще се използва за оценка на ефективността 
и резултатите от проектите, както и за от-
читане до каква степен промените в даден 
показател могат да бъдат свързани с дейнос-
тите по програмата или проекта. Доколкото 
е възможно, при проследяването хода на 
програмата ще се разчита на съществуващи 
общоприети системи за отчет. Въпреки това 
те ще бъдат подкрепени от допълнителни  
проучвания, изследвания и наблюдения на 
място. Показателите и дейностите, чрез които 
се събира информация за тях и се отчитат, 
ще бъдат включени в Интегрирания план за 
наблюдение и оценка за 2010 – 2012 г. 

7.3. Работата на програмата ще бъде про-
следявана чрез извършването на годишни и 
междинни прегледи и отделни оценки. Това 
ще се осъществява в съответствие с подробния 
Интегриран план за наблюдение и оценка. Ос-
новните презумпции по програмата ще бъдат 
оценявани, тествани и стриктно проследявани 
по време на изпълнението на програмата за 
страната, за да се гарантира, че стратегически-
те резултати, описани в създадените логически 
рамки, ще бъдат постигнати от програмите. 
Допълнителни подробности по отношение 
на тези показатели и логическите рамки на 
програмите ще бъдат дадени в ИПНО, кой-
то ще бъде основан на матрицата, дадена в 
приложение № 1 към този план. 

7.4. Изпълняващите партньори се съ-
гласяват да си сътрудничат с УНИЦЕФ за 
наблюдението на всички дейности, които се 
финансират,  като ще улесняват достъпа до 
съответната финансова документация и до 

служители, отговарящи за администриране на 
паричните средства, предоставени от УНИ-
ЦЕФ. За постигане на това изпълняващите 
партньори се споразумяват за следното: 
	 ·	 Периодични	прегледи	на	място	и	про-

верка на техните финансови документи 
от страна на УНИЦЕФ или техни пред-
ставители. 

	 ·	 Програмно	наблюдение	на	дейностите,	
следвайки стандартите и насоките на 
УНИЦЕФ за посещения и/или наблю-
дения на място.

	 ·	 Специални	или	предварително	плани-
рани одити. УНИЦЕФ в сътрудничест-
во с другите агенции на ООН (когато 
има желание за това и в консултация 
с координиращото министерство, ще 
разработи годишен план за одит, като 
се дава приоритет на одитите на изпъл-
няващите партньори, които получават 
големи парични суми от УНИЦЕФ, и 
на тези, чийто капацитет за управление 
на финансовите средства следва да бъде 
укрепен). 

7.5. За улесняване на дейностите по отчи-
тане и контрол изпълняващите партньори и 
УНИЦЕФ могат да се договорят да използват 
общ инструмент за наблюдение и финансов 
контрол на програмата, което позволява обмен 
на данни и анализа им. 

7.6. Върховната одиторска институция 
(ВОИ) може да предприеме одити на изпъл-
няващите партньори от правителството. Ако 
ВОИ реши да не поеме одитите на определе-
ни изпълняващи партньори в съответствие с 
целите и честота, която УНИЦЕФ изисква, 
УНИЦЕФ ще използва услугите на одитор 
от частния сектор. Оценките и одитите на 
изпълняващи партньори от неправителствения 
сектор ще бъдат провеждани в съответствие 
с политиките и процедурите на УНИЦЕФ. 

Част VIII. Задължения на УНИЦЕФ
8.1. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ 

одобри общи задължения на стойност не по-
висока от равностойността на USD 2,250,000 
от редовните ресурси (РР) на УНИЦЕФ, 
при наличие на средства за подпомагане на 
дейностите, описани в този план за действие 
по програмата за страната, за периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2012 г. 

8.2. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ 
упълномощи УНИЦЕФ да търси допълнително 
финансиране, за да подпомогне изпълнението 
на програмите, описани в този план за дейст-
вие по програмата за  страната, наричани 
„други ресурси“, на стойност, равняваща се 
на USD 6,000,000. Наличието на тези средства 
ще зависи от интересите на донорите към 
предложените проекти. За тази цел УНИЦЕФ 
ще извършва застъпнически действия за опо-
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вестяване на подкрепата си за тези проекти 
пред местната и международната донорска 
общност и пред частния сектор.  

8.3. Посочените ангажименти и предложе-
ния за финансиране изключват финансиране, 
получено в отговор на спешни апели, които 
може да бъдат отправени от правителството 
или от системите на ООН в отговор на молба 
на правителството. 

8.4. Подкрепата на УНИЦЕФ за разра-
ботването и изпълнението на дейностите в 
рамките на плана за действие по програмата 
за страната може да включва техническа по-
мощ, парични помощи, стоки и съоръжения, 
търговски услуги, транспорт, финансиране за 
застъпничество, проучвания и изследвания, 
консултации, разработване на програми, на-
блюдение и оценка на програмата, обучение и 
подкрепа на персонала. Част от подкрепата на 
УНИЦЕФ може да бъде насочена към непра-
вителствените организации (и организации на 
гражданското общество), както е договорено 
в рамките на отделните програми и ТРП.

8.5. УНИЦЕФ ще назначава служители по 
проекти и консултанти за разработването и 
поддържането на програмата, за техническа 
помощ, както и за дейности по наблюдението 
и оценката. 

8.6. След извършване на годишни прегледи 
на напредъка по изпълнението на програмата 
средствата на УНИЦЕФ се разпределят всяка 
календарна година в съответствие с плана 
за действие по програмата за страната. Бю-
джетите ще бъдат разглеждани и подробно 
описвани в текущите работни планове. По 
взаимно съгласие между правителството и 
УНИЦЕФ, ако ходът на изпълнение на някой 
от проектите е значително под годишните 
разчети, средства, които не са определени от 
донорите на УНИЦЕФ за конкретни проекти, 
могат да бъдат преразпределяни към други 
проекти, еднакво важни и полезни за про-
грамата и които се очаква да се осъществят 
с по-бърз темп. 

8.7. УНИЦЕФ ще се консултира със съответ-
ните министерства и агенции по въпросите за 
своевременните искания на парични помощи, 
доставки и съоръжения или услуги. УНИЦЕФ 
ще информира съответните длъжностни лица 
за движението на стоките, за да улесни ефи-
касното и навременното им освобождаване, 
складиране и разпределение. 

8.8. След консултиране с основния коор-
динатор за сътрудничество от страна на пра-
вителството УНИЦЕФ си запазва правото да 
изисква съвместен преглед на използването 
на доставените стоки, които не се ползват за 
целите, определени в плана за действие по 
програмата за страната и текущите работни 
планове, за да преразпредели тези стоки в 
рамките на ПДПС. 

8.9. В случаите на директен превод на па-
рични средства или възстановяването им УНИ-
ЦЕФ ще уведомява изпълняващия партньор за 
сумите, одобрени от УНИЦЕФ, и ще превежда 
финансовите средства към изпълняващия 
партньор в срок до две седмици. В случаите 
на директни плащания към доставчици или 
трети лица по задължения, поети от страна 
на изпълняващия партньор на основание на 
искане, подписано от упълномощения пред-
ставител на изпълняващия партньор, или към 
доставчици или трети страни по задължения, 
направени от страна на УНИЦЕФ в подкрепа 
на дейности, съгласувани с изпълняващия 
партньор, УНИЦЕФ ще извърши плащането 
в срок до две седмици.   

8.10. УНИЦЕФ няма да носи никаква пряка 
отговорност по отношение на договорните спо-
разумения, направени между изпълняващия 
партньор и трето лице – доставчик. 

8.11. В случаите, когато повече от една 
агенция на ООН предоставя финансиране на 
един и същ изпълняващ партньор, наблюдени-
ето на програмата, финансовото наблюдение 
и одитът ще се осъществяват съвместно или 
ще се координират със съответните агенции 
на ООН.   

Част IX. Задължения на правителството
9.1. Правителството чрез съответните ресор-

ни министерства и общините ще предоставя 
целия персонал, помещения, доставки, техни-
ческа помощ и средства, текущи и нетекущи, 
необходими за програмата, с изключение на 
осигурените от УНИЦЕФ и/или други аген-
ции на Организацията на обединените нации, 
международните организации, двустранните 
агенции, неправителствените организации и 
общности. 

9.2. Правителството ще подкрепя усили-
ята на УНИЦЕФ за набиране на средства, 
необходими за покриването на финансовите 
нужди по програмата за сътрудничество, и 
ще сътрудничи на УНИЦЕФ, като: насърча-
ва потенциални правителства – донори, да 
предоставят на УНИЦЕФ средствата, необ-
ходими за изпълнението на нефинансираните 
компоненти от програмата; подкрепя усилията 
на УНИЦЕФ за набиране на средства за про-
грамата от частния сектор както в България, 
така и по света и като разрешава дарения в 
подкрепа на тази програма от физически и 
юридически лица и фондации в България, 
като тези вноски няма да се облагат с данъци 
съгласно чл. XI, ал. 2 от ОСС. 

9.3. Стандартен отчет за Разрешаване на 
финансиране и удостоверяване на разходите 
(РФУР), отразяващ дейностите по текущия 
работен план, ще бъде използван от изпълня-
ващите партньори, за да се иска отпускането 
на финансиране и да се гарантира съгласието, 
че УНИЦЕФ ще възстанови или директно ще 
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заплати планираните разходи. Изпълняващите 
партньори ще прилагат РФУР за отчитане 
на усвояването на полученото финансиране. 
Изпълняващите партньори ще посочат на-
рочен представител(и), упълномощен(и) да 
предоставят банкова информация, искания и 
да се подписват за усвояването на получени-
те средства. Разрешаване на финансиране и 
удостоверяване на разходите ще се подписва 
от посочения представител на изпълняващия 
партньор. Паричните средства, преведени на 
изпълняващите партньори, трябва да бъдат 
изразходвани с цел осъществяване на дейнос-
тите единствено така, както са приети в ТРП. 

9.4. Паричните средства, получени от пра-
вителството и национални неправителствени 
организации в качеството им на изпълняващи 
партньори, ще бъдат използвани в съответ-
ствие с установените държавни разпоредби, 
политики и процедури, които са в съответствие 
с международните стандарти, по-специално, 
като се гарантира усвояване на средствата 
за дейности, договорени в текущите работни 
планове, и отчетите относно пълното усвоя-
ване на всички получени парични средства да 
бъдат предоставяни на УНИЦЕФ в рамките 
на 6 месеца от получаването на средствата. 
В случаите, когато държавните разпоредби, 
политики и процедури не са в съответствие с 
международните стандарти, ще бъдат прила-
гани регламентите, политиките и процедурите 
на съответната агенция на ООН съгласно 
чл. II, ал. 2 от ОСС. 

9.5. В случаите, когато изпълняващи парт-
ньори са международни неправителствени 
организации и междуправителствени органи-
зации, получените от тях средства ще бъдат 
използвани в съответствие с международните 
стандарти, като изрично се гарантира усвоя-
ване на средствата за дейности, договорени в 
текущите работни планове, и се гарантира, че 
отчетите за пълното изразходване на всички 
получени средства ще бъдат предоставяни на 
УНИЦЕФ в рамките на 6 месеца от получа-
ването на средствата.  

9.6. За да се улеснят планираните и специ-
ални одити, всеки изпълняващ партньор, който 
получава парични средства от УНИЦЕФ, ще 
осигурява на агенцията на ООН или на неин 
представител своевременен достъп до: 

а) всички финансови документи, които 
установяват данни във връзка с транзакциите 
във връзка с финансирането, осигурено от 
УНИЦЕФ;

б) всички съответни документи и персонал, 
свързани с работата на вътрешния контрол 
на изпълняващия партньор, през която е 
преминало използването на финансирането.

9.7. Констатациите от всеки одит ще бъдат 
докладвани на изпълняващия партньор и на 
УНИЦЕФ. В допълнение всеки изпълняващ 
партньор ще:  

а) получава и преглежда одиторския доклад, 
издаден от одиторите; 

б) предоставя своевременно на УНИЦЕФ 
и на ВОИ становище за приемането или от-
хвърлянето на препоръки, направени от одита; 

в) предприема своевременни действия за 
изпълнението на приетите препоръки от одита;  

г) на всяко тримесечие докладва на УНИ-
ЦЕФ и на ВОИ за действията, предприети във 
връзка с изпълнението на приетите препоръки. 

9.8. В съответствие с ОСС правителство-
то ще бъде отговорно за освобождаването, 
приемането, складирането, разпределението 
и отчитането на доставки и оборудването, 
предоставени от УНИЦЕФ. Доставките, 
оборудването и услугите, предоставени от 
УНИЦЕФ по този план за действие по про-
грамата в страната, няма да бъдат облагани 
с данъци, такси или други налози. УНИЦЕФ 
ще бъде освободена също и от данък добавена 
стойност (ДДС) по отношение на местните 
доставки на стоки или услуги за целите на 
програми, подпомагани от УНИЦЕФ по си-
лата на чл. XI, ал. 2 от ОСС.

9.9. Всички стоки и съоръжения, закупени 
от УНИЦЕФ за правителството, ще бъдат 
прехвърлени на правителството веднага след 
като пристигнат в страната. Окончателното 
правно прехвърляне ще се направи, когато 
УНИЦЕФ получи подписана разписка от 
страна на правителството. Ако някои от така 
прехвърлените стоки и съоръжения не бъдат 
използвани за целите, за които са осигурени, 
както е посочено в текущите работни планове 
и този план за действие по програмата в стра-
ната, УНИЦЕФ може да поиска връщането 
им, а правителството ще осигури свободен 
достъп на УНИЦЕФ до тези стоки.  

9.10. Финансова помощ за пътни разходи, 
стипендии, хонорари и други разходи ще 
бъде определена в размери, съответстващи 
на тези в страната, но не по-високи от тези 
в системата на ООН (както е посочено в 
циркулярите на Международната комисия за 
държавна служба).

9.11. При организирането на редовните за-
седания за преглед на програмата и срещи за 
планиране, включително на годишни прегледи, 
годишни срещи за планиране и междинни 
прегледи, правителството ще насърчава и 
улеснява участието на донори, агенции на 
ООН, членове на Изпълнителния съвет на 
УНИЦЕФ, неправителствени организации 
и организации на гражданското общество в 
зависимост от случая.  

9.12. Правителството ще дава разрешение за 
публикациите на резултатите от Програмата 
за сътрудничество и опита, натрупан от нея, в 
различни национални и международни медии.  

9.13. Съгласно чл. XXI от ОСС правител-
ството ще носи отговорност за действията по 
отношение на всички искове, които могат да 
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бъдат предявени от трети лица срещу УНИ-
ЦЕФ и негови длъжностни лица, съветни-
ци и представители. УНИЦЕФ и неговите 
длъжностни лица, съветници и представители 
няма да носят отговорност по каквито и да 
било искове и отговорности, произтичащи от 
действия по споразумението, освен когато е 
взаимно договорено между правителството и 
УНИЦЕФ, че тези искове и отговорности са 
в резултат на груба небрежност или умисъл 
от страна на тези съветници, представители 
или служители.  

Част X. Други разпоредби

10.1. Този план за действие по програмата 
за страната обхваща дейностите в периода от 
1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г. 

10.2. Планът за действие по програмата 
в страната и неговите приложения могат да 
бъдат изменяни по взаимно съгласие между 
правителството и УНИЦЕФ въз основа на 

резултати от годишните прегледи, междинния 
преглед или непреодолими обстоятелства.

10.3. Нищо в този план за действие по 
програмата в страната не може да бъде тъл-
кувано като отказ от защитата на УНИЦЕФ, 
предоставена в съответствие със съдържанието 
и смисъла на Конвенцията за привилегиите 
и имунитетите на ООН, приета от Общото 
събрание на ООН на 13 февруари 1946 г., която 
е подписана от правителството на България. 

В уверение на което долуподписаните на-
длежно упълномощени лица подписаха този 
план за действие по програмата в страната в 
София, Република България. 

От името на  От името на
правителството на  Детския фонд
Република България: на ООН:
Тотю Младенов, Таня Радочай,
министър на труда  представител на
и социалната политика УНИЦЕФ за 
 България 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: 
РАМКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА ПДПС – БЪЛГАРИЯ

Очаквани резултати (с 
показатели и база за 
сравнение)(PCR)

Очаквани ре -
зултати (IRs)/ 
преки резултати

Резултат (IR)/ цели и пока-
затели на преките резултати

Изпълнява-
щи партньо-
ри

Индикативни ресурси по резул-
тати от програмата/ междинни 
резултати (за година в хил. щ.д.) 

2010 2011 2012 Общо

Компонент от програмата на агенцията Социално включване и намаляване на детската бедност
при групата на ООН за развитие

1: До 2012 г. България 
отбелязва напредък в 
закрилата правата на 
детето чрез по-ната-
тъшно реформиране 
на системите си за 
благосъстояние на 
децата. 
Показател: % на дет-
ска бедност 
База за сравнение: 
18,8 % детска бедност 
сред децата на възраст 
0-15 години (2007 г.)
Показател: Брой на 
децата в институции 
База за сравнение: 
7,587 деца в институ-
ции (2009 г.)
Показател: Брой на 
деца и семейства от 
уязвими групи, които 
използват алтернатив-
ни социални услуги в 
общността 
База за сравнение: 
6,603 деца и семей-
ства са използвали 
алтернативни социал-
ни услуги в общността 
през 2009 г.; към края 
на 2009 г. функциони-
рат 255 алтернативни 
социални услу ги в 
общността за деца и 
семейства 

1.1. Национал-
ните и местните 
власти прилагат 
ефективни меж-
дусекторни бю-
джети за финан-
сиране на поли-
тики и програми 
за деца 

Показател: % от целевото 
разпределение на бюджета в 
подкрепа на междусекторни 
програми за децата 
База за сравнение: Липса на 
междусекторни бюджети за 
финансиране на програми 
за децата.

МФ, МТСП, 
МОМН, 
ДАЗД, МЗ, 
АСП, мест-
ни власти

Редовни ресурси

100 100 100 300

Други ресурси

200 200 200 600

1.2. Правител-
ството изпъл-
нява програми 
за уязвими се-
мейства с оглед 
оказване подкре-
па за прилагане 
на практики за 
по-добри грижи 
за децата и тях-
ната закрила 

Показател: % от семействата, 
които използват подобрени 
подходи за грижа за децата 
База за сравнение: (данните 
от проучването ще бъдат ус-
тановени през 2010 г.)
Показател: Брой разработени 
предложения за нормативни 
промени 
База за сравнение: Налагат 
се изменения в 3 основни 
законодателни акта (Закон за 
закрила на детето, Закон за 
борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетни 
и непълнолетни, Семеен ко-
декс) с оглед на по-доб рото 
прилагане спазването правата 
на детето 

МФ, МТСП, 
МОМН, 
ДАЗД, МЗ, 
АСП, мест-
ни власти, 
НПО

Редовни ресурси

100 100 100 300

Други ресурси

1000 1000 1000 300

1.3. Общините 
предоставят со-
циални услуги 
в общността в 
съответствие с 
приетия мини-
мален пакет от 
социални услуги 

Показатели: % от общините, 
предоставящи алтернативни 
социални услуги в общност-
та като част от минималния 
пакет
База за сравнение: няма ин-
тегрирани услуги; Брой на 
децата в институции 

Местни вла-
с т и ,  АСП , 
НПО

Редовни ресурси

200 200 200 600

Други ресурси

700 700 700 2,100
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Компонент от програмата на агенцията при групата на ООН за развитие – Социална мобилизация  
и комуникация за развитие

2: До 2012 г. правител-
ството, частният сек-
тор, медиите, граж-
данското общество 
и широката общест-
веност са подобрили 
партньорс т вата за 
подкрепа на програми 
за децата 

Показател: % увеличе-
ние на партньорствата 
с правителството, ме-
диите, гражданското 
общество и частния 
сектор в подкрепа на 
програми за децата 
База за сравнение: да 
се установи през 2010г.

2 .1. Частният 
сектор, меди-
ите и отделни 
лица се ангажи-
рат в устойчи-
ви, дългосрочни 
партньорства за 
социална моби-
лизация в под-
крепа на децата 
в България и по 
света. 

Показател: Брой на парт-
ньорствата в частния сектор, 
медиите и с отделни лица в 
подкрепа на решаването на 
проблеми на децата с подкре-
пата на УНИЦЕФ 
База за сравнение: 17 % от 
частния сектор припознава 
УНИЦЕФ като организация, 
която трябва да получи под-
крепа за реализирането на 
програми за децата 

Медии, НПО, 
частни фир-
ми

Редовни ресурси

200 200 200 600

Други ресурси

100 100 100 300

2.2. Правител-
ството, медиите, 
частният сектор 
и организациите 
на гражданско-
то общество са 
активно анга-
жирани в под-
крепа на закри-
лата правата на 
детето 

Показател: Брой значими ме-
дийни събития, насърчаващи 
закрилата правата на детето 
и подкрепящи изпълняваните 
с помощта на УНИЦЕФ про-
грами и политики за децата 
База за сравнение: 5 значими 
медийни събития през 2009 г.
Показател: Брой събития в 
подкрепа на участието на 
децата
База за сравнение: 3 общест-
вени събития в подкрепа на 
участието на децата 

ДАЗД 

5282

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите 
концентрации на нежелани субстанции и 
продукти във фуражите (ДВ, бр. 29 от 2009 г.) 

§ 1.  В чл. 1 т. 2 се изменя така:
„2. мерките, които органите по чл. 34, ал. 

3 и 4 и чл. 53 от Закона за фуражите (ЗФ) 
предприемат при:

а) установяване на по-високи от максимално 
допустимите концентрации на нежелани суб-
станции или продукти във фуражите;

б) достигане или надвишаване на прагова 
концентрация на нежелана субстанция или 
продукт във фуражите.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „се надвишават“ се 

заменят със „са надвишени“.
2. В ал. 3 думите „Националната служба по 

зърното и фуражите (НСЗФ)“ се заменят с „На-
ционалната ветеринарномедицинска служба“.

§ 3. В чл. 3, ал. 2 думите „(процент за учас-
тие)“ се заменят с „(процентно съдържание)“.

§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните из-
менения:

1. В т. 1 думата „съществуващите“ се заменя 
с „определените в приложение № 1“.

2. Точка 3, се изменя така:
„3. забранява употребата на фуражи при 

храненето на животните, които съдържат оп-
ределена нежелана субстанция или продукт.“ 

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедта по ал. 1 се публикува на 

интернет страниците на Министерството на 
земеделието и храните и на Националната 
ветеринарномедицинска служба.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Националната служба по 

зърното и фуражите“ се заменят с „Национал-
ната ветеринарномедицинска служба“.

2.  В ал. 3 думите „Главна дирекция „Здра-
веопазване и защита на потребителите“ се за-
менят с „Генерална дирекция „Здравеопазване 
и потребители“.

§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 11 и 12:

„11. Директива 2009/141/ЕО на Комисията 
от 23 ноември 2009 г. за изменение на прило-
жение I към Директива 2002/32/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета по отношение 
на максималните равнища на арсен, теобромин, 
Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium 
L. и Abrus precatorius L. (ОВ, L 308/2009 от 
24.11.2009 г.).

12. Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 
февруари 2010 г. за изменение на приложение 
I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета  относно живак, свободен 
госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca 
(ОВ, L 37/2010 от 10.02.2010 г.).“

§ 7. В заключителните разпоредби се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага 

на генералния директор на Националната ве-
теринарномедицинска служба и на генералния 
директор на Националната служба за растителна 
защита.“

2. Създават се § 6 и 7:
„§ 6. Точки 4, 5 и 9 на приложение № 1 

влизат в сила от 1 ноември 2010 г.
§ 7. Точки 47, 48, 49 и 50 от приложение 

№ 1 се прилагат до 1 ноември 2010 г.“
§ 8. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се 

изменя така:
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„Приложение № 1 
към чл. 2, ал. 2

Нежелана субстанция или продукт Фуражи Максимално допус-
тима концентра-
ция на  нежелана 
субстанция или 

продукт, изразена в 
mg/kg (ppm), съот-
несена към фураж 
със съдържание на 

влага 12 %

1 2 3

1. Арсен(1) (2)

  

Фуражни суровини с изключение на: 2

– тревно брашно, люцерново брашно, 
брашна от сушена детелина, сушен 
пулп от захарно цвекло и сух/изсушен 
меласиран пулп от захарно цвекло 

4

– експелер от палмови ядки 4(3) 

– фосфати и варовикови морски 
водорасли 

10 

– калциев карбонат 15 

– магнезиев оксид 20 

– фуражи, получени от преработката 
на риба или други морски животни, 
включително риба 

25(3)

– брашна от морски водорасли и 
фуражни суровини, получени от 
морски водорасли 

 40(3) 

– железни частици, използвани като 
средство за проследяване (маркери)

50

Добавки, спадащи към функцио-
налната група на съединения на 
микроелементите, с изключение на:

30

– меден сулфат пентахидрат и меден 
карбонат

50

– цинков оксид, манганов оксид и 
меден оксид

100

Пълноценни фуражи, с изключение 
на: 

2

– пълноценни фуражи за риба и 
животни с ценна кожа 

10(3)

Допълващ фураж с изключение на: 4 

– минерални фуражи 12 

2. Олово(4) Фуражни суровини с изключение на: 10 

– зелени фуражи(5) 30 

– фосфати и варовикови морски 
водорасли 

15 

– калциев карбонат 20 

– дрожди 5

Фуражни добавки, отнасящи се 
към функционалната група на 
съединенията на микроелементите, 
с изключение на:

100
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1 2 3

– цинков оксид 400 

– манганов оксид, железен карбонат, 
меден карбонат

200

Фуражни добавки, отнасящи се 
към функционалните групи на 
свързващите и противослепващите 
вещества, с изключение на:

30

– клиноптинолит от вулканичен 
произход 

60

премикси 200

Пълноценни фуражи 5

Допълващи фуражи, с изключение на: 10 

– минерални фуражи 15 

3. Флуор(6)    Фуражни суровини с изключение на: 150 

– фуражи от животински произход с 
изключение на морски ракообразни 
като например морски крил

500

– морски ракообразни, като морски 
крил 

3000 

– фосфати 2000 

– калциев карбонат 350

– магнезиев оксид 600

– варовикови морски водорасли 1000 

Вермикулит (Е 561) 3000 (19) 

Допълващи фуражи   

– съдържащи ≤4 % фосфор 500 

– съдържащи > 4 % фосфор 125 за 1 % фосфор 

Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

150 

– пълноценни фуражи за говеда, 
овце и кози 

  

а. В лактация 30 

б. Други 50 

– пълноценни фуражи за прасета 100 

– пълноценни фуражи за домашни 
птици 

350

– пълноценни фуражи за пиленца 250

– пълноценни фуражи за риба 350 
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4. Живак (7) (8)

 
Фуражни суровини с изключение на: 0,1 

– фуражи, произведени от риба или 
от преработка на риба или други 
морски животни 

0,5

– калциев карбонат 0,3 

Комби н и ра н и (доп ъ л в ащи и 
пълноценни) фуражи с изключение 
на: 

0,1

– минерални фуражи 0,2 

– комбинирани фуражи за риба 0,2 

– храни за к у чета и котки и 
комбинирани фуражи за животни 
с ценна кожа

0,3

5. Нитрити Фуражни суровини с изключение на:
 

15 (изразени като 
натриев нитрит)

– рибено брашно
 

30 (изразени като 
натриев нитрит)

– силаж -

Пълноценни фуражи с изключение 
на:

15 (изразени като 
натриев нитрит)

– пълноценни храни за кучета и котки 
със съдържание на влага над 20%

-

6. Кадмий(9) Фуражни суровини от растителен 
произход 

1 

Фуражни суровини от животински 
произход

 2 

Фуражни суровини от минерален 
произход с изключение на:

2

– фосфати 10 

Фуражни добавки, отнасящи се 
към функционалната група на съ-
единенията на микроелементите, с 
изключение на: 

10  

– меден оксид, манганов оксид, 
цинков оксид, манганов сулфат 
монохидрат 

30  

Фуражни добавки, отнасящи се към 
функционалните групи на свързва-
щите и противослепващите вещества 

2 

Премикси 15 

Минерални фуражи   

– съдържащи < 7 % фосфор 5 

– съдържащи ≥7 % фосфор 0,75 на 1 % фосфор 
и максимум 7,5 

Допълващи фуражи за домашни 
любимци  

2
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Други допълващи фуражи 0,5 

Пълноценни фуражи за говеда, овце 
и кози и риба с изключение на: 

  1

– пълноценни фуражи за домашни 
любимци 

2 

Пълноценни фуражи за телета, аг-
нета, козлета и други пълноценни 
фуражи 

 0,5 

7. Афла-токсин В1 
   
 

Всички фуражни суровини: 0,02

Пълноценни фуражи за говеда, овце 
и кози с изключение на: 

0,02 

– пълноценни фуражи за млекодайни 
животни 

0,005 

– пълноценни фуражи за телета и 
агнета 

0,01 

Пълноценни фуражи за свине и птици 
(с изключение на млади животни)

 0,02 

Други пълноценни фуражи 0,01 

Допълващи фуражи за говеда, овце 
и кози (с изключение на допълващи 
фуражи за млекодайни животни и 
агнета) 

0,02

Допълващи фуражи за свине и птици 
(с изключение на млади животни) 

0,02

Други допълващи фуражи 0,005 

8. Циановодородна киселина  Фуражни суровини с изключение на: 50 

– ленено семе 250 

– кюспе от ленено семе 350

– продукти от маниока, бадемово 
кюспе 

100

Пълноценни фуражи с изключение 
на:

50 

– пълноценни фуражи за пилета 10 

9. Свободен госипол  Фуражни суровини с изключение на: 20 

– шрот от семена на памук и брашно 
от семена на памук

1200 

– семена от памук 5000 

Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

20 

– пълноценни фуражи за възрастни 
говеда  

500 

– пълноценни фуражи за овце 
(с изключение на агнета) и кози 
(с изключение на ярета)

300

– пълноценни фуражи за птици 
(с изключение на кокошки носачки) 
и телета

100

– пълноценни фуражи за зайци, 
агнета, ярета  и свине (с изключение 
на прасенца) 

60
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10. Теобромин  Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

300 

– пълноценни фуражи за свине 200 

– пълноценни храни за кучета, 
пълноценни фуражи за зайци, коне 
и животни с ценна кожа

50

11. Етерично синапено масло Фуражни суровини с изключение на: 100 

– кюспе от рапично семе 4000 (изразени като 
алил изоцианат)

Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

150 (изразени като 
алил изоцианат) 

– пълноценни фуражи за говеда, 
овце и кози (с изключение на млади 
животни)
 

1000 (изразени като 
алил изоцианат) 

– пълноценни фуражи за свине 
(с изключение на прасенца) и птици 

500 (изразени като 
алил изоцианат)

12. Винил тиооксазолидон (Винилоксазо-
лидин тион) 

Пълноценни фуражи за птици с 
изключение на: 

1000 

– пълноценни фуражи за кокошки 
носачки 

500

13. Мораво рогче (Claviceps purpurea) В си ч к и фу р аж и ,  с ъ д ърж ащи 
несмляно зърно

1000

14. Семена от плевели и несмлени и несмачкани 
плодове, съдържащи алкалоиди, гликозиди 
или други токсични вещества поотделно или 
в комбинация, включително:(Татул) Datura sp.

Всички фуражи  3000

1000

15. Семена и люспи от Ricinus communis 
L.,  Croton tiglium и L. Abrus precatorius L., 
както и преработените им производни (10) – 
поотделно или в комбинация

Всички фуражи 10 

16. Crotalaria spp. Всички фуражи 100 

17. Алдрин (11)

18. Диелдрин (11)

 

Всички фуражи с изключение на: 0,01 (12) 

– мазнини и масла 0,1 (12)

– рибено масло 0,02 (12)

19. Камфехлор (токсафен) – сума от 
индикаторни сродни CHB 26, 50 и 62 (13) 

– Риба, други водни животни, техни 
продукти и странични продукти с 
изключение на рибено масло

0,02

– Рибено масло (14) 0,2 

– Фуражи за риба (14) 0,05 

20. Хлордан (сумата от цис- и трансизомери 
на оксихлордан, изразено като хлордан) 

Всички фуражи с изключение на: 0,02 

– мазнини и масла 0,05 

21. ДДT (сумата от ДДT-, ДДД- (или TДE-) 
и ДДE- изомери, изразена като ДДT) 

Всички фуражи с изключение на: 0,05 

– мазнини и масла 0,5 
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22. Ендосулфан (сумата от алфа- и бета-изо-
мери и ендосулфансулфат, като ендосулфан)

Всички фуражи с изключение на: 0,1 

– царевица и царевични продукти, по-
лучени от преработката на царевица 

0,2

– маслодайни семена и продукти, 
получени от тяхната преработка, с 
изключение на сурово растително 
масло 

0,5

– сурово растително масло 1,0 

– пълноценни фуражи за риба 0,005 

23. Ендрин (сумата от ендрин и делта-кетон– 
ендрин, изразено като ендрин)

Всички фуражи с изключение на: 0,01 

– мазнини и масла 0,05 

24. Хептахлор (сумата от хептахлор и 
хептахлор-епоксид, изразено като хептахлор) 

Всички фуражи с изключение на: 0,01 

– мазнини и масла 0,2

25. Хексахлоробензен (HCB)
 

Всички фуражи с изключение на: 0,01 

– мазнини и масла 0,2 

26. Хексахлороциклохексан (HCH)26.1. 
алфа-изомери  

 Всички фуражи с изключение на:  0,02 

– мазнини и масла 0,2 

26.2. Бета-изомери  Всичк и фу ражни с у ровини с 
изключение на: 

0,01 

– мазнини и масла 0,1 

Всички комбинирани фуражи с 
изключение на: 

0,01 

– комбинирани фуражи за млечни 
крави 

0,005 

26.3. Гама-изомери Всички фуражи с изключение на: 0,2 

– мазнини и масла 2,0 

27. Диоксини (сумата от полихлорирани 
дибензо пара-диоксини (PCDDs) и полих-
лорирани дибензофурани (PCDFs), изра-
зени в зададените от Световната здравна 
организация (СЗО) токсични eквивалентни 
стойности, използвайки СЗО-TEФ (токсични 
еквивалентни фактори), 1997 (15)

  

а) фуражни суровини от растителен 
произход с изключение на растителни 
масла и техните странични продукти 

0,75 ng СЗО-
PCDD/F-TEQ/кг (16) (17)

б) растителни масла и техните стра-
нични продукти

0,75 ng СЗО-
PCDD/F-TEQ/кг (16) (17)

в) фуражни суровини с минерален 
произход 

1,0 ng СЗО-
PCDD/F-TEQ/кг (16) (17)

г) животински мазнини, включител-
но млечни и яйчни

2,0 ng СЗО-
PCDD/F-TEQ/кг (16) (17)

д) други животински продукти, вклю-
чително мляко и млечни продукти 
и яйца и яйчни продукти 

0,75 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16) (17)

е) рибено масло 6,0 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг  (16) (17)
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ж) риба и други водни животни, тех-
ните продукти и странични продукти 
с изключение на рибено масло и риб-
ни протеин-хидролизати, съдържащи 
повече от 20 % мазнина (19) 

1,25 ng СЗО-
PCDD/F-TEQ/кг (16) (17)

з) рибни протеин-хидролизати, съ-
държащи повече от 20 % мазнина 

2,25 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16) (17)

и) добавките каолинова глина, кал-
циев сулфат дихидрат, вермикулит 
натролитефонолит, синтетичен кал-
циев алуминат и клиноптилолит 
от наносен (седиментен) произход, 
спадащи към функционалните групи 
на свързващите и противослепващи 
веществa

0,75 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16) (17)

й) добавки, отнасящи се към функ-
ционалната група на съединения на 
микроелементите 

1,0 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг  (16) (17)

к) премикси 1,0 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16) (17)

л) комбинирани фуражи с изключе-
ние на фуражи за животни с  ценна 
кожа, храни за домашни любимци 
и фуражи за риба

0,75 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16) (17)

м) фуражи за риба и храни за до-
машни любимци

2,25 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16) (17)

28. Сумата от диоксини и диоксиноподоб-
ни полихлорирани бифенили PCBs (сума 
от полихлорирани дибензопарадиоксини 
(PCDDs), полихлорирани дибензофурани 
(PCDFs) и полихлорирани бифенили (PCBs), 
изразени в зададените от Световната здравна 
организация (СЗО) токсични еквивалентни 
стойности, използвайки СЗО-TEФ (токсични 
еквивалентни фактори), 1997 (15)

а) фуражни суровини от растителен 
произход с изключение на растителни 
масла и техните странични продукти 

1,25 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16)

б) растителни масла и техните стра-
нични продукти 

1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

в) фуражни суровини от минерален 
произход 

1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

г) животински мазнини, включител-
но млечни и яйчни
 

3,0 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

д) други животински продукти, вклю-
чително мляко и млечни продукти 
и яйца и яйчни продукти 

1,25 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16)

е) рибено масло 24,0 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16)

ж) риба и други водни животни, тех-
ните продукти и странични продукти 
с изключение на рибено масло и риб-
ни протеин-хидролизати, съдържащи 
повече от 20 % мазнина (18) 

4,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

з) рибни протеин-хидролизати, съ-
държащи повече от 20 % мазнина 

11,00 ng СЗО– PCDD/
F-TEQ/кг (16)
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и) добавки, отнасящи се към функ-
ционалните групи на свързващи и 
противослепващи вещества

1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

й) добавки, отнасящи се към функ-
ционалната група на съединения на 
микроелементите

1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

к) премикси 1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

л) комбинирани фуражи с изключе-
ние на фураж за животни с ценна 
кожа, домашни любимци и фуражи 
за риба 

1,5 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

м) фуражи за риба и храни за до-
машни любимци

7,0 ng СЗО– PCDD/F-
TEQ/кг (16)

29. Неолюспени букови жълъди – Fagus 
silvatica L.
 

  Всички фуражи
 

Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“.  
Количественото им 
определяне е невъз-
можно. 

30. Пургера – Jatropha curcas L. Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“.  
Количественото им 
определяне е невъз-
можно.

31. Индийски синап – Brasica juncea (L.) 
Czern. и Cross. ssp. integrafolia (West.) Thell. 

Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно.

32. Сарепски синап – Brassica juncea (L.) 
Czern и Cross. ssp. juncea 

Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно. 
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33. Китайски синап – Brassica juncea (L.) 
Czern. и Cross. ssp. juncea var. lutea Batalin 

Всички фуражи  Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно.

34. Черен синап – Brassica nigra (L.) Koch Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно. 

35. Етиопски синап – Brassica carinata A. Braun Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно. 

36. Ласалоцид натрий (19)

 
Фуражни суровини 1,25 

Комбинирани фуражи за:   

– кучета, телета, зайци, еднокопитни, 
млекодайни животни, птици носачки, 
пуйки (> 12 седмици) и пилета, които 
се отглеждат за кокошки носачки 
(> 16 седмици) 

1,25

– пилета за угояване, пилета, които 
се отглеждат за кокошки носачки (< 
16 седмици) и пуйки (< 12 седмици) 
за периода преди клането, в който е 
забранена употребата на ласалоцид 
натрий (фуражи за предкланичния 
период) 

1,25

– други животински видове 3,75 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на ласалоцид натрий

(20)
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37. Наразин (19)  
  

Фуражни суровини 0,7 

Комбинирани фуражи за:   

– пуйки, зайци, еднокопитни, птици 
носачки и пилета, които се отглеждат 
за кокошки носачки (> 16 седмици);

0,7

– пилета за угояване за периода 
преди клането, в който е забранена 
употребата на наразин (фуражи за 
предкланичния период);

0,7

– други животински видове. 2,1 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на наразин. 

(20)

38. Салиномицин натрий (19)  Фуражни суровини 0,7 

Комбинирани фуражи за:   

– еднокопитни, пуйки, птици носач-
ки и пилета, които се отглеждат за 
кокошки носачки (> 12 седмици); 

0,7

– пилета за угояване, пилета, които 
се отглеждат за кокошки носачки (< 
12 седмици), и зайци за угояване за 
периода преди клането, в който е заб-
ранена употребата на салиномицин 
натрий (фуражи за предкланичния 
период); 

0,7

– други животински видове. 2,1 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на салиномицин натрий. 

(20)

39. Монензин натрий (19) Фуражни суровини 1,25 

Комбинирани фуражи за:   

– еднокопитни, кучета, дребни пре-
живни животни (овце и кози), патици, 
говеда, млекодайни животни, птици 
носачки, пилета, които се отглеждат 
за кокошки носачки (> 16 седмици), 
и пуйки (> 16 седмици); 

1,25

– пилета за угояване, пилета, които 
се отглеждат за кокошки носачки (< 
16 седмици), и пуйки (< 16 седмици) 
за периода преди клането, в който 
е забранена употребата на монензин 
натрий (фуражи за предкланичния 
период); 

  1,25

– други животински видове. 3,75 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на монензин натрий.

(20)



БРОЙ 49  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  31   

1 2 3

40. Семдурамицин натрий (19)

   
Фуражни суровини 0,25 

Комбинирани фуражи за:   

– птици носачки и пилета, които се 
отглеждат за кокошки носачки (> 
16 седмици);

0,25

– пилета за угояване за периода 
преди клането, в който е забранена 
употребата на семдурамицин натрий 
(фуражи за предкланичния период);

0,25

– други животински видове. 0,75 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на семдурамицин натрий. 

(20)

41. Мадурамицин амоний алфа (19)

  
Фуражни суровини 0,05

Комбинирани фуражи за:   

– еднокопитни, зайци, пуйки (> 16 
седмици), птици носачки и пилета, 
които се отглеждат за кокошки но-
сачки (> 16 седмици); 

  0,05 

– други животински видове. 0,15 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на мадурамицин амоний алфа. 

(20)

42. Робенидин хидрохлорид (19)

 

Фуражни суровини 0,7 

Комбинирани фуражи за:   

– птици носачки и пилета, които се 
отглеждат за кокошки носачки (> 
16 седмици); 

0,7

– пилета за угояване, зайци за угоя-
ване и за размножаване и пуйки за 
периода преди клането, в който е 
забранена употребата на робенидин 
хидрохлорид (фуражи за предкла-
ничния период); 

0,7

– други животински видове. 2,1

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на робенидин хидрохлорид. 

(20)

43. Декоквинат (19)

 
Фуражни суровини 0,4 

Комбинирани фуражи за:   

– птици носачки и пилета, които се 
отглеждат за кокошки носачки (> 
16 седмици); 

 0,4

– пилета за угояване за периода 
преди клането, в който е забранена 
употребата на декоквинат (фуражи 
за предкланичния период);

0,4

– други животински видове. 1,2 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на декоквинат. 

(20)
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44. Халофугинон хидробромид (19)

  
Фуражни суровини 0,03 

Комбинирани фуражи за: 

– птици носачки, пилета, които се 
отглеждат за кокошки носачки (> 
16 седмици), и пуйки (>12 седмици);

0,03

– пилета за угояване и пуйки (<12 
седмици) за периода преди клането, 
в който е забранена употребата на 
халофугинон хидробромид (фуражи 
за предкланичния период); 

0,03

– други животински видове, различ-
ни от пилета, които се отглеждат за 
кокошки носачки (< 16 седмици). 

0,09

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на халофугинон хидробромид. 

(20)

45. Никарбазин (19)

 

Фуражни суровини 0,5 

Комбинирани фуражи за:   

– еднокопитни, птици носачки и пи-
лета, които се отглеждат за кокошки 
носачки (> 16 седмици); 

0,5

– пилета за угояване за периода преди 
клането, в който е забранена употре-
бата на никарбазин (в комбинация с 
наразин) (фуражи за предкланичния 
период);

0,5  

– други животински видове. 1,5 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата на 
никарбазин (в комбинация с наразин). 

(20)

46. Диклазурил (19)

  
Фуражни суровини 0,01 

Комбинирани фуражи за:   

– птици носачки, пилета, които се 
отглеждат за кокошки носачки (> 
16 седмици), и пуйки за угояване 
(>12 седмици); 

0,01

– зайци за угояване и за размножаване 
за периода преди клането, в който е 
забранена употребата на диклазурил 
(фуражи за предкланичния период);

0,01

– други животински видове, различ-
ни от пилета, които се отглеждат за 
кокошки носачки (< 16 седмици), 
пилета за угояване и пуйки за уго-
яване (< 12 седмици). 

  0,03 

Премикси за използване във фуражи, 
в които не е разрешена употребата 
на диклазурил. 

(20)

47. Mowrah, Bassia, Madhuca – Madhuca 
longifolia (L.) Macbr. (= Bassia Longifolia L. 
= Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica 
Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifilia 
(Roscb.) F. Mueller)

 

Всички фуражи Плодове и семена от 
изброените в колона 
1, както и проду-
кти, получени при 
преработката им, се 
допускат в „следи“. 
Количественото им 
определяне е невъз-
можно. 
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48. Живак (7) (8) Фуражни суровини с изключение на: 0,1

– фуражи, произведени от риба или 
от преработка на риба или други 
морски животни 

0,5

– калциев карбонат 0,3

Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

0,1

– пълноценни храни за кучета и котки 0,4

Допълващи фуражи с изключение на: 0,2

– пълноценни храни за кучета и котки

49. Нитрити  – рибено брашно 60 (изразени като 
натриев нитрит)

Пълноценни фуражи с изключение 
на:
Храни, предназначени за домашни 
любимци, с изключение на птици и 
аквариумни рибки 

15 (изразени като 
натриев нитрит)

50. Свободен госипол Фуражни суровини с изключение на: 20

– семена от памук 5000

– кюспе и храни от семена на памук 1200

Пълноценни фуражи с изключение 
на: 

20

– пълноценни фуражи за говеда, 
овце и кози  

500

– пълноценни фуражи за домашни 
птици (с изключение на кокошки 
носачки) и телета

100

– пълноценни фуражи за зайци и 
прасета (с изключение на прасенца) 

60

за екстракция, за които може да се докаже, че 
използваният метод за екстрахиране дава еднакъв 
резултат по отношение на екстракцията.

(5) Олово – зелените фуражи включват про-
дукти, предназначени за храна на животните, 
например слама, силаж, свежа трева и други.

(6) Флуор – максималните нива се отнасят до 
аналитичното определяне на флуор, при което 
екстракцията се извършва в 1N солна киселина 
за 20 min при температура на околната среда. 
Допуска се прилагане и на други равностойни 
методи за екстракция, за които може да се дока-
же, че използваният метод за екстрахиране дава 
еднакъв резултат по отношение на екстракцията.

(7) Максимално допустимите граници се отнасят 
за общото количество живак.

(8) Максимално допустимите граници се отнасят 
до аналитичното определяне на живак, при което 
екстракцията се извършва в азотна киселина (5% 
w/w) за 30 минути при температура на кипене. 
Могат да се използват равностойни методи за 

Забележки: 
(1) Арсен – максималните  съдържания се 

отнасят до общото съдържание на арсен.
(2) Арсен – максималните съдържания се от-

насят до аналитичното определяне на арсен, при 
което екстракцията се извършва в азотна киселина 
(5% w/w) за 30 минути при температура на кипене. 
Може да се използват еквивалентни методи за 
екстракция, ако може да се докаже, че използва-
ните методи за екстракция дават еднакъв резултат.

(3) Арсен – по молба на компетентните власти 
отговорният оператор трябва да извърши анализ, 
с който да демонстрира, че съдържанието на не-
органичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Този анализ 
е изключително важен за вида морски водорасли 
Hizikia fusifonne.

(4) Олово – максималните нива се отнасят до 
аналитичното определяне на олово, при което 
екстракцията се извършва с азотна киселина (5 % 
w/w) за 30 min при температура на кипене. Допус-
ка се прилагане и на други равностойни методи 
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екстракция, за които може да се докаже, че из-
ползваните методи за екстракция дават еднакъв 
резултат по отношение на екстракцията.

(9) Кадмий – максималните нива се отнасят 
до аналитичното определяне на кадмий, при ко-
ето екстракцията се извършва в солна киселина 
за 30 min при температура на кипене. Допуска 
се прилагане и на други равностойни методи за 
екстракция, за които може да се докаже, че из-
ползваният метод за екстрахиране дава еднакъв 
резултат по отношение на екстракцията.

(10) Доколкото може да се определи чрез 
аналитична микроскопия.

(11) Алднин – самостоятелно или в съчетание, 
изразено като диелдрин.

(12) Максимално ниво на алдрин и диелдрин, 
самостоятелно или в съчетание, изразено като 
диелдрин. 

(13) Система на номерация съгласно Perlar, с 
представка „CHB“ или „Perlar“: 

-СНВ 26: 2-ендо, 3-ексо, 5-ендо, 6-ексо, 
8,8,10,10-октохлороборнан, 

-СНВ 50: 2-ендо, 3-ексо, 5-ендо, 6-ексо, 
8,8,9,10,10-нонахлороборнан, 

-СНВ 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10- нонахлороборнан. 
(14) Нивата следва да бъдат преразгледани до 

31 декември 2007 г. с цел намаляване на макси-
малните нива.

(15) СЗО – ТЕФ за оценка на риска за чо-
вешкото здраве се основава на заключенията на 
заседанието на Световната здравна организация 
в Стокхолм, Швеция, 15 – 18 юни 1997 г. (Ван 
ден Берг (1998) (Токсични еквивалентни фактори 
(ТЕФ) за PCBs, PCDDs, PCDFs за човека и за 
дивата природа. Здравни перспективи на околната 
среда 106(12), 775).

Сродни вещества Стойност на TEF Сродни вещества Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини
(PCDDs)

„Диоксиноподобни“ PCBs

        2 ,3,7,8—TCDD 1

1,2,3,7,8—PeCDD 1
non-oрто PCBs + мoно-oрто PCBs

1,2,3,4,7,8—HxCDD 0,1
non -oрто PCBs

1,2,3,6,7,8—HxCDD 0,1
PCB 77 0,0001

1,2,3,7,8,9—HxCDD 0,1 PCB 81 0,0001

1,2,3,4,6,7,8—HpCDD 0,01 PCB 126 0,1

OCDD 0,0001 PCB 169 0,01

Дибензофурани (PCDFs) Moно-oрто PCBs

2,3,7,8—TCDF 0,1

1,2,3,7,8—PeCDF 0,05 PCB 105

2,3,4,7,8—PeCDF 0,5
PCB 114 0,0001

1,2,3,4,7,8—HxCDF 0,1
PCB 118 0,0005

1,2,3,6,7,8—HxCDF 0,1
PCB 123 0,0001

1,2,3,7,8,9—HxCDF 0,1
PCB 156

0,0001

2,3,4,6,7,8—HxCDF 0,1
PCB 157

0,0005

1,2,3,4,6,7,8—HpCDF 0,01 0,0005

1,2,3,4,7,8,9—HpCDF 0,01
PCB 167 0,00001

OCDF 0,0001 PCB 189 0,0001
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1. минималните изисквания за защита на 
работещите от съществуващи или потенциални 
рискове за здравето и безопасността, причинени 
от експозиция на изкуствени оптични лъчения 
върху очите и кожата;

2. граничните стойности на експозиция на 
изкуствени оптични некохерентни лъчения, 
посочени в приложение № 1;

3. граничните стойности на експозиция на 
лазерни (кохерентни) оптични лъчения, посо-
чени в приложение № 2.

Чл. 2. Наредбата се прилага заедно с норма-
тивните актове, отнасящи се до осигуряването 
на здравословни и безопасни условия на труд, 
като се спазват по-строгите специфични и/или 
допълнителни изисквания, когато тя определя 
такива.

Раздел ІІ
Задължения на работодателя

Чл. 3. (1) Като спазва задълженията, които 
произтичат от чл. 4, чл. 16, ал. 1, чл. 23, ал. 1, 
чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 29 от Закона за здраво-
словни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), 
в случай на експозиция на работещите на 
изкуствени оптични лъчения работодателят е 
длъжен да оцени и при необходимост да измери 
и/или изчисли вероятните нива на експозиция 
с цел да се определят и приложат мерките, 
необходими за ограничаване на експозицията 
до съответните гранични стойности.

(2) Оценката, измерването и/или изчислени-
ето на нивата на експозиция се осъществяват:

1. за лазерните лъчения – в съответствие с 
националните стандарти, въвеждащи стандар-
тите на Международната електротехническа 
комисия (IEC);

2. за некохерентните лъчения – в съответ-
ствие с националните стандарти и препоръки, 
въвеждащи стандартите и препоръките на Меж-
дународната комисия по осветление (CIE) и на 
Европейския комитет по стандартизация (CEN).

(3) В случаи на експозиция, необхванати 
от стандартите и препоръките по ал. 2 и до 
приемането на такива, оценката, измерването 
и/или изчисленията се извършват по утвърдени 
методики, ръководства и други национални 
стандарти.

(4) Оценката на нивата на експозиция на 
изкуствени оптични лъчения може да се из-
върши въз основа на данните, предоставени 
от производителите на работното оборудване, 
когато то отговаря на разпоредбите на Закона 
за техническите изисквания към продуктите 
и другите нормативни актове за оценяване и 
удостоверяване съответствието на продуктите 
със съществените изисквания към тях.

Чл. 4. (1) Оценката, измерването и/или 
изчислението на нивата на екпозиция по чл. 3 
се планират и извършват от компетентните 
служби и/или лица при спазване изисквани-
ята на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за 

Използвани съкращения: „Т“ = тера; „Ре“ = 
пента; „Нх“ = хекса; „Нр“ = хепта; „О“ = окта; 
„СDD“ = хлородилбензодиоксин; „CDF“ = хлора-
дилбензофуран; „CB“ = хлоробифенил.

(16) Върхови концентрации. Върховите кон-
центрации се изчисляват при предположение, че 
всички стойности на отделните сродни вещества 
под границата на количествено определените нива 
се приемат за равни на границата на определе-
ните нива.

(17) Отделното максимално ниво за диоксини 
(PCDD/F) остава приложимо за временен период. 
Продуктите, предназначени за храна за животни, 
съгласно точка 27 трябва да съответстват както с 
максималните нива за диоксини, така и с макси-
малните нива за сумата от диоксини и диоксино-
подобните PCB през временния период.

(18) Прясна риба, доставена незабавно и използ-
вана без междинна преработка за производство на 
фуражи за животни с ценна кожа, не подлежи на 
оценка за максимално ниво, докато максималните 
нива от 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg и 8,0 ng 
WHO-PCDD/F-TEQ/kg са приложими за прясна 
риба, предназначена за директно изхранване на 
домашни любимци, животни от зоопарковете и 
цирка. Продуктите и преработените животински 
протеини, произведени от тези животни (животните 
с ценна кожа, домашните любимци, животните 
от зоопарковете и цирка), не могат да се появят 
в хранителната верига и не могат да се изхранват 
селскостопански животни, отглеждани за угояване 
или развъждане за производство на храни за човека.

(19) От т. 36 до т. 46 по отношение на колона 2 
да се има предвид следното: Без да се нарушават 
разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003 на Европейския парламент и на Съ-
вета от 22 септември 2003 г. относно добавки за 
използване при храненето на животните.

(20) Максимално допустимата граница на ве-
ществото в премикса е концентрацията, която не 
води до ниво на веществото, по-високо от 50 % 
от установените за фуражите максимално допус-
тими граници, при съблюдаване на указанията за 
използване на премикса.

Министър: М. Найденов
5274

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА  
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА  № 5 
от 11 юни 2010 г.

за минималните изисквания за осигуряване 
на здравето и безопасността на работещите 
при рискове, свързани с експозиция на из-

куствени оптични лъчения 

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
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минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и 
при използване на работното оборудване (обн., 
ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., 
бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 
от 2008 г.), както и на чл. 26, 27 и 28 ЗЗБУТ.

(2) Данните от оценката, включително и 
тези от измерването и/или изчислението на 
нивата на експозиция по чл. 3, се записват и 
съхраняват в протокол.  

Чл. 5. (1) Рискът за здравето и безопасността 
на работещите се оценява съгласно Наредба 
№ 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността 
на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 
47 от 1999 г.).

(2) При оценяването на риска работодателят 
задължително отчита:

1. нивото, спектралния обхват (обхват дъл-
жини на вълната) и продължителността на 
експозиция с изкуствени оптични лъчения;

2. граничните стойности на експозиция по 
чл. 1, т. 2 и 3;

3. всеки ефект върху здравето и безопас-
ността за рискови групи работещи, които са 
с особена чувствителност към експозиция на 
оптични лъчения;

4. всеки възможен ефект върху здравето и 
безопасността на работещите, който е резултат 
от взаимодействието между оптични лъчения и 
фотосенсибилизиращи вещества на работното 
място; 

5. всеки косвен ефект, като временно осле-
пяване, експлозия или пожар;

6. наличието на заместващо работно оборуд-
ване, предназначено за намаляване на нивата 
на експозиция на изкуствени оптични лъчения;

7. наличието на подходяща информация, по-
лучена от здравното наблюдение, включително 
и публикувана информация;

8. наличието на няколко източника на из-
куствени оптични лъчения на работното място;

9. класификацията, прилагана към лазерите, 
съгласно БДС EN 60825-1, и по отношение на 
всеки изкуствен източник, който е възможно да 
причини увреждане, подобно на това от лазери 
клас 3B или 4, както и всяка друга подобна 
класификация;

10. информацията, предоставена от произво-
дителите на работно оборудване с източници на 
оптични лъчения, когато то отговаря на разпо-
редбите на Закона за техническите изисквания 
към продуктите и другите нормативни актове 
за оценяване и удостоверяване съответствието 
на продуктите със съществените изисквания 
към тях.

(3) Работодателят документира оценката на 
риска съгласно изискванията на Наредба № 5 
от 1999 г. за реда, начина и периодичността на 
извършване на оценка на риска.

(4) Работодателят е длъжен да определи 
мерките, които се предприемат по чл. 6 и 7.

(5) Оценката на риска за здравето и безо-
пасността се преразглежда по реда на Наредба 
№ 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността 
на извършване на оценка на риска, както и въз 
основа на резултатите от здравното наблюдение.

Чл. 6. (1) Работодателят е длъжен да от-
страни или да сведе до минимум рисковете, 
произтичащи от експозиция на изкуствени оп-
тични лъчения, като вземе предвид техническия 
прогрес и наличието на мерки за контролиране 
на риска при източника.

(2) Намаляването на рисковете от експозиция 
на изкуствени оптични лъчения се извършва 
при спазване на общите принципи на превенция 
съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 ЗЗБУТ.

(3) Когато при оценката на риска по чл. 3 
се установи превишаване на граничните стойно-
сти на експозиция, работодателят разработва и 
прилага програма от технически и/или органи-
зационни мерки, насочени към предотвратяване 
на експозиция над граничните стойности на 
изкуствени оптични лъчения, като се вземат 
предвид:

1. други методи на работа, при които рискът 
от експозиция на оптични лъчения е по-нисък;

2. изборът на подходящо работно оборудване, 
излъчващо по-малко оптични лъчения, като се 
отчита работата, която следва да се извърши;

3. технически мерки за намаляване на еми-
сията на оптични лъчения, включително, където 
е необходимо, използване на устройства за 
блокиране, екраниране или подобни механизми 
за защита на здравето;

4. подходящи програми за поддръжка на 
работното оборудване, работните места и на 
системите на индивидуалните работни места;

5. проектирането и разположението на работ-
ните места и на индивидуалните работни места;

6. ограничаване на продължителността и 
нивото на експозиция;

7. наличието на подходящи лични предпазни 
средства; 

8. инструкциите, предоставени от произ-
водителя на работното оборудване, когато 
то отговаря на разпоредбите на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и 
другите нормативни актове за оценяване и 
удостоверяване съответствието на продуктите 
със съществените изисквания към тях.

(4) Работните места, за които оценката на 
риска съгласно чл. 3, 4 и 5 показва, че рабо-
тещите са или могат да бъдат експонирани на 
изкуствени оптични лъчения, превишаващи гра-
ничните стойности на експозиция, се означават 
с подходящи знаци съгласно Наредба № РД-
07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за 
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве 
при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). 

(5) Границите на местата по ал. 4 се определят 
и достъпът до тях се ограничава, когато това 
е технически възможно и когато съществува 
риск от надвишаване на граничните стойности 
на експозиция.
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(6) Работещите не трябва да бъдат експонира-
ни на нива, превишаващи граничните стойности 
на експозиция на изкуствени оптични лъчения 
по чл.1, т. 2 и 3.

(7) Когато се установи експозиция на изкуст-
вени оптични лъчения, по-голяма от граничните 
стойности, въпреки предприетите от работода-
теля мерки за спазването на изискванията на 
наредбата, той е длъжен:

1. да предприеме незабавни действия за 
намаляване на експозицията под граничните 
стойности;

2. да определи причините, поради които 
граничните стойности са превишени; 

3. да адаптира предприетите мерки за защи-
та и превенция, за да се избегне последващо 
превишаване на граничните стойности.

(8) Работодателят е длъжен да адаптира мер-
ките по ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към работещите, 
които са особено чувствителни към експозиция 
на изкуствени оптични лъчения.

Чл. 7. Като спазва задълженията, които про-
изтичат от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
за условията и реда за провеждането на перио-
дично обучение и инструктаж на работниците 
и служителите по правилата за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 
2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.), работодателят 
е длъжен да осигури на работещите, изложени 
на рискове от изкуствени оптични лъчения при 
работа, и/или на техните представители необ-
ходимите информация и обучение, свързани с 
резултатите от оценката на риска по чл. 3, 4 
и 5, по-специално по отношение на:

1. мерките, предприети за прилагане изис-
кванията на наредбата;

2. граничните стойности на експозиция и 
свързаните с тях потенциални рискове;

3. резултатите от оценката, измерването и/
или изчислението на нивата на експозиция на 
изкуствени оптични лъчения съгласно чл. 3, 4 
и 5, съпроводени с информация (пояснения) 
за тяхната значимост и потенциални рискове;

4. необходимостта и начина за откриване и 
съобщаване на неблагоприятните последствия 
за здравето в резултат на експозиция;

5.  случаите, в които работниците подлежат 
на здравно наблюдение;

6. безопасни работни практики за свеждане 
до минимум на рисковете от експозицията на 
изкуствени оптични лъчения;

7. правилното използване на подходящи 
лични предпазни средства.

Чл. 8. Работодателят е длъжен да се консулти-
ра с работещите и/или техните представители и 
да създава условия за тяхното участие по всички 
въпроси, свързани с прилагането на наредбата 
в съответствие със Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд.

Раздел ІІІ
Здравно наблюдение

Чл. 9. Работодателят е длъжен да осигури 
здравно наблюдение на работещите съгласно 
изискванията на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 
1987 г. за задължителните предварителни и 
периодични медицински прегледи на работни-
ците (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г.; изм., бр. 65 
от 1991 г., бр. 102 от 1994 г. и бр. 78 от 2005 г.) 
с цел превенция и навременно откриване на 
всички неблагоприятни последици за здравето 
и превенция на всички дългосрочни рискове за 
здравето и рискове от хронични заболявания 
в резултат на експозиция на оптични лъчения.

Чл. 10. (1) За всеки работещ се поддържа 
актуално здравно досие в съответствие с изис-
кванията на Наредба № 3 от 2008 г. за условията 
и реда за осъществяване дейността на службите 
по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), в 
което се вписват резултатите от прегледите и 
изследванията по този раздел.

(2) Копие от досието по ал.1 се предоставя 
при поискване на компетентни органи,  които 
имат право на достъп до медицинска инфор-
мация, и в съответствие със Закона за защита 
на личните данни.

(3) Работодателят осигурява на службата 
по трудова медицина достъп до резултатите от 
оценката на риска по чл. 3, 4 и 5.

(4) По искане на работещия му се осигурява 
достъп до здравното досие.

Чл. 11. (1) В случаите, когато се установи 
експозиция над граничните стойности, на засег-
натия/те работещ/и се осигурява медицински 
преглед от офталмолог и дерматолог.

(2) Медицински преглед по ал. 1 се осигурява 
и при установяване на заболяване или неблаго-
приятни последици за здравето на работещите, 
които могат да се дължат на експозиция на 
изкуствени оптични лъчения при работа.

(3) В случаите по ал.1 и 2, когато се уста-
нови превишаване на граничните стойности на 
експозиция или неблагоприятни последици за 
здравето, лекарят или друго медицинско лице 
от службата по трудова медицина:

1. уведомява работещия за резултатите от 
здравното наблюдение, които лично го засягат;

2. дава информация и съвети за здравното 
наблюдение, което се провежда след края на 
експозицията;

3. уведомява работодателя при спазване на 
лекарската тайна.

Чл. 12. (1) В случаите по ал.1 и 2 на чл. 11 
работодателят е длъжен да:

1. преразгледа оценката на риска по чл. 3, 
4 и 5;

2. преразгледа мерките, предприети за 
отстраняване или намаляване на рисковете 
съгласно чл. 6;
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3. проведе консултации и вземе предвид пре-
поръките на специалистите по трудова медицина 
или други лица с подходяща квалификация или 
контролните органи за провеждане на мерки, 
необходими за предотвратяване или намаляване 
на рисковете съгласно чл. 6;

4. организира постоянно здравно наблюдение 
и взема мерки за преразглеждане на здравното 
състояние на работещите с подобна експозиция.

(2) В случаите по ал. 1, т. 4 лекарят или 
друго медицинско лице от службата по трудова 
медицина може да предложи на работодателя 
да организира провеждане на специализирано 
медицинско изследване.

Чл. 13. Министърът на здравеопазването и 
министърът на труда и социалната политика 
с участието на национално представителните 
организации на работещите и работодателите 
организират разработването на практическо 
ръководство с цел подпомагане прилагането 
на изискванията на наредбата в съответствие с 
препоръчителното ръководство на Европейската 
комисия за прилагане на Директива 2006/25/ЕО. 

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Оптични лъчения“ са всички електромаг-

нитни лъчения с дължина на вълната от 100 
nm до 1 mm. Спектърът на оптичните лъчения 
се разделя на ултравиолетови лъчения, видими 
лъчения и инфрачервени лъчения:

а) „ултравиолетови лъчения“ са оптични 
лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 
400 nm; ултравиолетовият диапазон се разделя 
на: UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 315 nm), 
UVC (100 – 280 nm);

б) „видими лъчения“ са оптични лъчения с 
дължина на вълната между 380 nm и 780 nm;

в) „инфрачервени лъчения“ са оптични лъ-
чения с дължина на вълната  между 780 nm и 
1 mm; инфрачервеният диапазон се разделя на 
IRA (780 – 1400 nm), IRB (1400 – 3000 nm) и 
IRC (3000 nm – 1 mm).

2. „Лазер“ (усилване на светлина чрез сти-
мулирана емисия) е всяко устройство, което 
може да генерира или усилва електромагнитни 
лъчения в оптичния обхват с дължината на 
вълната предимно чрез процес на контролирано 
стимулирано излъчване.

3. „Лазерни лъчения“ са оптични лъчения, 
излъчвани от лазер.

4. „Некохерентни лъчения“ са всички оптични 
лъчения, с изключение на лазерните.

5. „Гранични стойности на експозиция“ 
са граници на експозиция, които се базират 
на установени здравни ефекти и биологични 
основания. Съответствието с тези граници на 
експозиция гарантира, че работещите, изложени 
на изкуствени източници на оптични лъчения, 
са защитени от всички известни вредни ефекти 
за здравето.

6. „Облъченост“ (Е) или плътност на мощност 
е мощност на лъчението, падаща на единица 
площ от повърхност, изразена във ват на ква-
дратен метър (Wm-2).

7. „Енергетична доза“ (Н) (количество об-(количество об-
лъченост) е интеграл по времето от плътността 
на мощност, изразена в джаул на квадратен 
метър (Jm-2).

8. „Плътност на мощност в единица прос-„Плътност на мощност в единица прос-Плътност на мощност в единица прос-
транствен ъгъл“ (L) или лъчиста яркост е лъчист 
поток или мощност на лъчението в единица 
пространствен ъгъл на единица площ, изразе-
на във ват на квадратен метър на стерадиан 
(Wm-2sr-1).

9. „Ниво“ е комбинацията от плътност на 
мощност, енергетична доза и облъчване, на 
които е изложен работещият.

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредби-
те на Директива 2006/25/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. 
относно минималните изисквания за здраве 
и безопасност, свързани с експозицията на 
работещите на рискове на физични агенти 
(изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета 
специална директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).

Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 36, 

т. 2 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд.

§ 4. Ръководството по чл. 13 се разработва 
в срок до 30 декември 2010 г. 

§ 5. Наредба № 8 от 1986 г. за хигиенни-
те норми за лазерни лъчения (ДВ, бр. 92 от 
1986 г.) и Наредба № 9 от 1986 г. за санитар-Наредба № 9 от 1986 г. за санитар-
ните правила при работа с лазери (ДВ, бр. 95 
от 1986 г.) се отменят.

Министър на здравеопазването: 
А.-М. Борисова

Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов

Приложение № 1 
към чл. 1, т. 2

Некохерентни оптични лъчения

Биофизично съответстващите стойности на 
експозиция  на оптични лъчения могат да бъдат 
определени чрез формулите, посочени по-долу. 
Формулите, които се прилагат при изчисленията, 
зависят от диапазона на излъчване на източника 
и резултатите трябва да бъдат сравнявани със 
съответните гранични стойности на експозиция, 
посочени в таблица 1.1. За даден източник на 
оптично лъчение могат да се прилагат повече от 
една стойност на експозиция и съответстващата 
є гранична стойност. 

Номерирането от (1) до (15) се отнася до 
съответстващите редове в таблица 1.1.
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 се прилага само при дължина на вълната в

 диапазона от 180 до 400 nm;
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диапазона от 315 до 400 nm;
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зона от 300 до 700 nm;
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диапазона от 380 до 3000 nm.
За целите на наредбата горепосочените формули могат да се заменят със следните изрази и да се из- и да се из-и да се из-

ползват дискретни стойности, изложени, както следва:

(1)
 

 ( )∑
=

=

∆⋅⋅=
nm

nm
eff SEE

400

180

λ

λ
λ λλ

 и   
tEH effeff ∆⋅=

(2)
 

 
∑

=

=

∆⋅=
nm

nm
UVA EE

400

315

λ

λ
λ λ

 и   
tEH UVAUVA ∆⋅=

(3), (4)
 

 ( )∑
=

=

∆⋅⋅=
nm

nm
B BLL

700

300

λ

λ
λ λλ

(5), (6)
 

 ( )∑
=

=

∆⋅⋅=
nm

nm
B BEE

700

300

λ

λ
λ λλ

(7) до (12)
 

( )∑ ∆⋅⋅=
2

1

λ

λ
λ λλRLLR
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Забележки:
( ) λλ λ EtE ,,  спектралната плътност на мощност (облъченост) – мощност на лъчението, падаща 

на единица площ от повърхност, изразена във ват на квадратен метър на нанометър 

[Wm-2nm-1]; стойностите на 
( ) λλ λ EtE ,,

 се получават от измервания или могат да 
се осигурят от производителя на източника;

е
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effE
 eфективната плътност на мощност (ултравиолетовата рискова плътност на мощ-

ност – облъченост) – изчислената плътност на мощност за диапазона дължини на 

вълната от 180 до 400 nm, спектрално претеглена спрямо ( )λS , изразена във ват 
на квадратен метър [Wmˉ2];

H  eнергетичната доза (плътност на енергия) (количество облъченост) – интеграл по 
времето от плътността на мощност, изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2];

effH
 ефективната енергетична доза – енергетична доза, спектрално претеглена спрямо 

( )λS , изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2];

UVAE
 пълна (тоталната) плътност на мощност (UVA) – изчислена плътност на мощност 

в UVA диапазон от 315 до 400 nm, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2];

UVAH
 eнергетичната доза – интеграл по времето и дължината на вълната или сума от 

плътността на мощност в UVA диапазон от 315 до 400 nm, изразена в джаул на 
квадратен метър [Jm-2];

( )λS  спектрална тегловна функция, отчитаща зависимостта на здравните ефекти от UV 
лъчение върху очите и кожата от дължината на вълната (таблица 1.2) [безразмерна 
величина];

tt ∆,  продължителността на експозиция, изразена в секунди [s];

λ  дължината на вълната, изразена в нанометри [nm];

λ∆  диапазонът на спектралния интервал за измерване или изчисление, изразен в 

 нанометри [nm];
( ) λλ λ LL ,

 спектралната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл (лъчиста яркост) 
на източник, изразена във ват на квадратен метър на стерадиан на нанометър 

[ 112 −−− nmsrWm ];

( )λR  спектралната тегловна функция, отчитаща зависимостта на термичното увреждане 
на окото от видимо и IRA лъчение от дължината на вълната (таблица 1.3) [безраз- лъчение от дължината на вълната (таблица 1.3) [безраз-лъчение от дължината на вълната (таблица 1.3) [безраз-3) [безраз-) [безраз-
мерна величина];

RL  ефективната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл (ефективна лъ-
чиста яркост) (термично увреждане) – изчислена плътност на мощност в единица 

пространствен ъгъл, спектрално претеглена спрямо ( )λR , изразена във ват на 

квадратен метър на стерадиан [ 12 −− srWm ];
( )λB  спектралната тегловна функция, отчитаща зависимостта на фотохимичното уврежда-спектралната тегловна функция, отчитаща зависимостта на фотохимичното уврежда-

не на окото от синя светлина от дължината на вълната (таблица 1.3) [безразмерна 
величина];

BL  ефективната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл/ефективна лъчиста 
яркост (синя светлина): изчислена плътност на мощност в единица пространствен 

ъгъл, спектрално претеглена спрямо ( )λB , изразена във ват на квадратен метър 

на стерадиан [ 12 −− srWm ];
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BE  пълната (тоталната) плътност на мощност (синя светлина): изчислена плътност 

на мощност, спектрално претеглена спрямо ( )λB , изразена във ват на квадратен 
метър [Wm-2];

 IRE  пълната (тоталната) плътност на мощност (термично увреждане) – изчислена 
плътност на мощност в инфрачервения диапазон от 780 до 3000 nm, изразена във 
ват на квадратен метър [Wm-2];

skinE
 пълната (тоталната) плътност на мощност (видима светлина, IRA и IRB) – изчис-пълната (тоталната) плътност на мощност (видима светлина, IRA и IRB) – изчис-IRA и IRB) – изчис- и IRB) – изчис-и IRB) – изчис-) – изчис-изчис-

лена плътност на мощност във видимия и инфрачервения диапазон от  380 до 3000 
nm, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2];

skinH
 енергетичната доза – интеграл по времето и дължината на вълната или сума от 

плътността на мощност във видимия и инфрачервения диапазон от 380 до  3000 nm, 
изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2];

α  ъгловият размер – ъгълът, който се заема от видимия източник, както се наблю-
дава в точка от пространството, изразен в милирадиани [mrad]; видим източник 
е реалният или виртуалният обект, който формира най-малкия възможен образ в 
ретината.

Таблица 1.1

Гранични стойности на експозиция за некохерентни оптични лъчения

Ин-
декс

Дължина
на вълната, 

nm

Гранична стой-
ност на експо-

зиция

Мерни единици Коментар Част от 
тялото

Опасност

1 2 3 4 5 6 7

1. 180 – 400
(UVA, UVB и 
UVC)

 30=effH
Дневна стойност  
8 часа

[ 2−Jm ]
Р о г о в и ц а 
на окото
Конюктива 
на окото
Лещ а  н а 
окото

Кожа

Фотокера-
тит
Конюк ти-
вит
Катаракта 
(Катарак-
тогенезис)

Еритема
Еластоза
Рак на ко-
жата

2. 315 – 400
(UVA)

 410=UVAH
Дневна стойност 
8 часа

[ 2−Jm ]
Л ещ а  н а 
окото

Катаракта 
(Катарак-
тогенезис)

3. 300 – 700
(синя светли-
на)
виж Забележ-
ка 1

 
t

LB

610
=

За st 10000≤

 ][: 12 −− srWmLB

][: st
За  mrad11≥α

Ретина на 
окото

Фоторети-
нит

4. 300 – 700
(синя светли-
на)
виж Забележ-
ка 1

100=BL

За st 10000>
[ 12 −− srWm ]

5. 300 – 700
(синя светли-
на)
виж Забележ-
ка 1

t
EB

100
=

За st 10000≤

 ][: 2−WmЕB

][: st
За  mrad11<α

виж Забележка 2

6. 300 – 700
(синя светли-
на)
виж Забележ-
ка 1

 01,0=BE
st 10000>

[ 2−Wm ]
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1 2 3 4 5 6 7

7. 380 – 1400
(Ви д има  и 
IRА)

 

αC
LR

7108,2 ⋅
=

за  st 10>

[ 12 −− srWm ] 7,1=αC
 
за

 

           mrad7,1≤α
αα =C

 за

mrad1007,1 ≤≤ α
100=αC

 
за

 
mrad100>α

3801 =λ ; 
14002 =λ

Ретина на 
окото

И з г а р я н е 
на ретината

8. 380 – 1400
(Ви д има  и 
IRА)

 
25,0

7105
tC

LR
α

⋅
=

за 
 sts 1010 ≤≤µ

:RL [ 12 −− srWm ]

:t  [ s ]

9. 380 – 1400
(Ви д има  и 
IRА)

 

αC
LR

81089,8 ⋅
=

за  st µ10<

[ 12 −− srWm ]

10. 780 – 1400
(IRА)

 

αC
LR

6106⋅
=

за  st 10>

[ 12 −− srWm ]  11=αC
 за 

 mrad11≤α
αα =C

 за

 mrad10011 ≤≤α
100=αC

 за 
mrad100>α

(зрително поле на 

измерване:  mrad11 )
7801 =λ ; 
14002 =λ

Ретина на 
окото

И з г а р я н е 
на ретината11. 780 – 1400

(IRА)
 

25,0

7105
tC

LR
α

⋅
=

за 
 sts 1010 ≤≤µ

:RL [ 12 −− srWm ]

:t  [ s ]

12. 780 – 1400
(IRА)

 

αC
LR

81089,8 ⋅
=

за
  st µ10<

[ 12 −− srWm ]

13. 780 – 3000
(IRА и IRВ)

 75,018000 −= tЕIR

за st 1000≤
Е: [ 2−Wm ]

:t  [ s ]

Р о г о в и ц а 
на окото
Леща

И з г а р я н е 
на рогови-
цата

Катаракто-
генезис14. 780 – 3000

(IRА и IRВ)
 100=IRE
за st 1000>

[ 2−Wm ]

15. 380 – 3000
(Видима, 
IRА и IRВ)

 25,020000tH skin =
за  st 10>

 ][: 2−JmH
][: st

Кожа Изгаряне

За-
бе-
леж-
ка 1

Диапазонът от 300 до 700 nm обхваща част от UVB, целия UVA и голяма част от видимия ди-
апазон; независимо от това рискът, който се свързва с този диапазон, най-общо се разглежда 
като риск „синя светлина“. Строго погледнато, синята светлина обхваща само диапазона от 
приблизително 400 до 490 nm.

За-
бе-
леж-
ка 2

За устойчиво фиксиране на много малки източници с ъглов размер <11 mrad, BL  може да бъде 
преобразувана в BE . Това обикновено се прилага само за офталмологични инструменти или 
за стабилизирано око по време на анестезия. Максималното време за „гледане втренчено“ се 

изчислява от BEt /100max = , като BE  се изразява във  2−Wm . Поради движения на окото по 
време на нормални зрителни задачи, то не надвишава 100 s.

<
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Таблица 1.2

Стойности на S (λ) [безразмерна], от 180 nm до 400 nm

λ [nm] S (λ) λ  [nm] S (λ) λ  [nm] S (λ) λ  [nm] S (λ) λ  [nm] S (λ)
180 0.0120 228 0.1737 276 0.9434 324 0.000520 372 0.000086
181 0.0126 229 0.1819 277 0.9272 325 0.000500 373 0.000083
182 0.0132 230 0.1900 278 0.9112 326 0.000479 374 0.000080
183 0.0138 231 0.1995 279 0.8954 327 0.000459 375 0.000077
184 0.0144 232 0.2089 280 0.8800 328 0.000440 376 0.000074
185 0.0151 233 0.2188 281 0.8568 329 0.000425 377 0.000072
186 0.0158 234 0.2292 282 0.8342 330 0.000410 378 0.000069
187 0.0166 235 0.2400 283 0.8122 331 0.000396 379 0.000066
188 0.0173 236 0.2510 284 0.7908 332 0.000383 380 0.000064
189 0.0181 237 0.2624 285 0.7700 333 0.000370 381 0.000062
190 0.0190 238 0.2744 286 0.7420 334 0.000355 382 0.000059
191 0.0199 239 0.2869 287 0.7151 335 0.000340 383 0.000057
192 0.0208 240 0.3000 288 0.6891 336 0.000327 384 0.000055
193 0.0218 241 0.3111 289 0.6641 337 0.000315 385 0.000053
194 0.0228 242 0.3227 290 0.6400 338 0.000303 386 0.000051
195 0.0239 243 0.3347 291 0.6186 339 0.000291 387 0.000049
196 0.0250 244 0.3471 292 0.5980 340 0.000280 388 0.000047
197 0.0262 245 0.3600 293 0.5780 341 0.000271 389 0.000046
198 0.0274 246 0.3730 294 0.5587 342 0.000263 390 0.000044
199 0.0287 247 0.3865 295 0.5400 343 0.000255 391 0.000042
200 0.0300 248 0.4005 296 0.4984 344 0.000248 392 0.000041
201 0.0334 249 0.4150 297 0.4600 345 0.000240 393 0.000039
202 0.0371 250 0.4300 298 0.3989 346 0.000231 394 0.000037
203 0.0412 251 0.4465 299 0.3459 347 0.000223 395 0.000036
204 0.0459 252 0.4637 300 0.3000 348 0.000215 396 0.000035
205 0.0510 253 0.4815 301 0.2210 349 0.000207 397 0.000033
206 0.0551 254 0.5000 302 0.1629 350 0.000200 398 0.000032
207 0.0595 255 0.5200 303 0.1200 351 0.000191 399 0.000031
208 0.0643 256 0.5437 304 0.0849 352 0.000183 400 0.000030
209 0.0694 257 0.5685 305 0.0600 353 0.000175
210 0.0750 258 0.5945 306 0.0454 354 0.000167
211 0.0786 259 0.6216 307 0.0344 355 0.000160
212 0.0824 260 0.6500 308 0.0260 356 0.000153
213 0.0864 261 0.6792 309 0.0197 357 0.000147
214 0.0906 262 0.7098 310 0.0150 358 0.000141
215 0.0950 263 0.7417 311 0.0111 359 0.000136
216 0.0995 264 0.7751 312 0.0081 360 0.000130
217 0.1043 265 0.8100 313 0.0060 361 0.000126
218 0.1093 266 0.8449 314 0.0042 362 0.000122
219 0.1145 267 0.8812 315 0.0030 363 0.000118
220 0.1200 268 0.9192 316 0.0024 364 0.000114
221 0.1257 269 0.9587 317 0.0020 365 0.000110
222 0.1316 270 1.0000 318 0.0016 366 0.000106

223 0.1378 271 0.9919 319 0.0012 367 0.000103

224 0.1444 272 0.9838 320 0.0010 368 0.000099
225 0.1500 273 0.9758 321 0.000819 369 0.000096

226 0.1583 274 0.9679 322 0.000670 370 0.000093

227 0.1658 275 0.9600 323 0.000540 371 0.000090
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Таблица 1.3
B (λ),  R (λ) [безразмерни], от 380 nm до 1400 nm

λ  [nm] B (λ) R (λ)
300 ≤ λ <380 0,01 -

380 0,01 0,1

385 0,013 0,13

390 0,025 0,25

395 0,05 0,5

400 0,1 1

405 0,2 2

410 0,4 4

415 0,8 8

420 0,9 9

425 0,95 9,5

430 0,98 9,8

435 1 10

440 1 10

445 0,97 9,7

450 0,94 9,4

455 0,9 9

460 0,8 8

465 0,7 7

470 0,62 6,2

475 0,55 5,5

480 0,45 4,5

485 0,32 3,2

490 0,22 2,2

495 0,16 1,6

500 0,1 1

500 < λ ≤ 600 100,02·(450	-	λ) 1

600 < λ ≤ 700 0,001 1

700 < λ ≤ 1050 - 100,002·(700	-	λ)

1050 < λ ≤ 1150 - 0,2

1150 < λ ≤ 1200 - 0,2 · 100,02·(1150	-	λ)

1200 < λ ≤ 1400 - 0,02

Приложение № 2 
към чл. 1, т. 3

Лазерни оптични лъчения
Биофизично съответстващите стойности на 

експозиция на оптични лъчения могат да бъдат 
определени чрез формулите, посочени по-долу. 
Формулите, които се прилагат при изчисленията, 
зависят от диапазона на излъчване на източника и 
продължителността на излъчването, като резулта-
тите трябва да бъдат сравнявани със съответните 
гранични стойности на експозиция, посочени в 
таблици от 2.2 до 2.4. За даден източник на лазерно 
оптично лъчение могат да се прилагат повече от 
една стойност на експозиция със съответстващата 
є гранична стойност. 

Коефициентите, използвани за изчисленията в 
таблици от 2.2 до 2.4, са посочени в таблица 2.5, 
а корекциите за повтаряща се експозиция (им-
пулсно лъчение и сканиращи лазери) са посочени 
в таблица 2.6.

 [ ]2−= Wm
dA
dPЕ ,

 
( ) [ ]2

0

−⋅= ∫ JmdttEH
t

.

Забележки:
dP е мощността, изразена във ват [W];
dA – повърхността, изразена в квадратни ме- изразена в квадратни ме-изразена в квадратни ме-

три [m2];
E(t), E плътността на мощност (облъ-

ченост) – мощност на лъчение- – мощност на лъчение-
то, падаща на единица площ от 
повърхност, изразена във ват на 
квадратен метър [Wm-2]. Стойно-Стойно-
стите на E(t), E се получават чрез 
измервания или могат да бъдат 
предоставени от производителя 
на оборудването;

H eнергетичната доза (плътността на 
енергия или количеството облъ-
ченост) – интеграл по времето от 
плътността на мощност, изразена в 
джаул на квадратен метър [Jm-2 ];

t продължителността на експозиция, 
изразена в секунди [s];

λ дължината на вълната, изразена в 
нанометри [nm];

γ граничният ъгъл на конуса на 
зрителното поле, изразен в мили-
радиани [mrad];

γm зрителното поле на измерване, 
изразено в милирадиани [mrad];

α ъгловият размер на източника, 
изразен в милирадиани [mrad];

 гранична апертура – кръгла площ, 
върху която се осредняват плът-
ността на мощност и енергетичната 
доза;

G интегрираната плътност на мощ-интегрираната плътност на мощ-плътност на мощ-
ност в единица пространствен ъгъл 
(интегрирана лъчиста яркост) ин-ин-
теграл от плътността на мощност в 
единица пространствен ъгъл за да- за да-
дено време на облъчване, изразено 
като лъчиста енергия на единица 
площ от излъчващата повърхност 
на единица пространствен ъгъл 
на излъчване, изразена в джаул 
на квадратен метър на стерадиан 
[Jm-2st-1].
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Таблица 2.1

Опасности от лъчения

Дължина на въл-
ната [nm]

λ

Спектрален 
диапазон

Засегнат ор-
ган

Опасност Таблица на гра-
ничните стойности 

на експозиция
от 180 до 400 UV Очи Фотохимично увреждане и 

термично увреждане
2.2, 2.3

от 180 до 400 UV Кожа Еритема 2.4

от 400 до 700 Видим Очи Увреждане на ретината 2.2

от 400 до 600 Видим Очи Фотохимично увреждане 2.3

от 400 до 700 Видим Кожа Термично увреждане 2.4

от 700 до 1400 IRA Очи Термично увреждане 2.2, 2.3

от 700 до 1400 IRA Кожа Термично увреждане 2.4

от 1400 до 2600 IRB Очи Термично увреждане 2.2

от 2600 до 106 IRC Очи Термично увреждане 2.2

от 1400 до 106 IRB, IRC Очи Термично увреждане 2.3

от 1400 до 106 IRB, IRC Кожа Термично увреждане 2.4

Таблица 2.2

Гранични стойности на експозиция за лазер на очите – кратка продължителност на експозицията  
< 10 s

Дължина на 
вълнатаa, [nm]

А
п
ер

ту
ра

Продължителност [s]
10-13 – 10-11 10-11 – 10-9 10-9 – 10-7 10-7 – 1,8.10-5 1,8.10-5 – 5.10-5 5.10-5 – 10-3 10-3 – 101

UVC 180-280

1 
m

m
 з

а 
t 
<

 0
,3

 s
; 
1,

5 
x 

t 
0,

37
5  
за

 0
,3

 <
 t
 <

 1
0 

s

E=3x1010, [Wm-2]

Виж забележка в

H=30 [Jm-2]

UVB

280-302

303 H=40 [Jm-2]; ако t < 2,6.10-9, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

304 H=60 [Jm-2]; ако t < 1,3.10-8, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

305 H=100 [Jm-2]; ако t < 1,0.10-7, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

306 H=160 [Jm-2]; ако t < 6,7.10-7, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

307 H=250 [Jm-2]; ако t < 4,0.10-6, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

308 H=400 [Jm-2]; ако t < 2,6.10-5, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

309 H=630 [Jm-2]; ако t < 1,6.10-4, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

310 H=103 [Jm-2]; ако t < 1,0.10-3, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

311 H=1,6.103 [Jm-2]; ако t < 6,7.10-3, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

312 H=2,5.103 [Jm-2]; ако t < 4,0.10-2, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

313 H=4,0.103 [Jm-2]; ако t < 2,6.10-1, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

314 H=6,3.103 [Jm-2]; ако t < 1,6.100, тогава H=5,6.103t0,25 [Jm-2], 
виж забележка г

UVA 315-400 H=5,6.103t0,25 [Jm-2]
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В и -
дими 
и IRA

400-700

7 
m

m

H=1, 5.10 - 4CE 
[Jm-2]

H=2,7.104t0,75CE
[Jm-2]

H=5.10-3.CE [Jm
-2] H=18.t0,75CE [Jm

-2]

700-1050 H=1,5.10-4CACE
[Jm-2]

H=2,7.104t0,75CECA
[Jm-2]

H=5.10-3.CACE [Jm
-2] H=18.t0,75CACE [Jm

-2]

1050-1400 H=1,5.10-4CCCE
[Jm-2]

H=2,7.105t0,75CCCE
[Jm-2]

H=5.10-2.CCCE [Jm
-2] H=90.t0,75CCCE [Jm

-2]

IRB и 
IRC

1 4 0 0 -
1500

В
и
ж
  

за
бе

ле
ж

к
аВ

E=1012, [Wm-2], виж забележка в  H=103 [Jm-2] H=5,6.103t0,25[Jm-2]

1 5 0 0 -
1800

E=1013, [Wm-2], виж забележка в H=104 [Jm-2]

1 8 0 0 -
2600

E=1012, [Wm-2], виж забележка в H=103 [Jm-2] H=5,6.103t0,25[Jm-2]

2600-106 E=1011, [Wm-2], виж забележка в H=100 
[Jm-2]

H=5,6.103t0,25[Jm-2]

   a – Ако дължината на вълната на лазера се обхваща от две граници, се прилага по-ограничаващата;
   б –  Когато 1400 ≤ λ < 105 nm, диаметърът на апертурата е = 1 mm за t ≤ 0,3 s и 1,5t0,375mm за 0,3 s 

< t < 10 s; когато 105 ≤ λ < 106 nm: диаметър на апертурата = 11 mm;
   в –  Поради липса на данни за тези продължителности на импулса ICNIRP препоръчва използването 

на граници на излъчване от 1 ns;
   г – Таблицата представя стойности за единични лазерни импулси, в случая на множество импулси, 

тогава продължителността на лазерните импулси, попадащи в интервала Tmin (показан в таблица 
2.6), трябва да бъде сумирана и във формулата 5,6.103t0,25 да се използва резултантното (полученото) 
време.

Таблица 2.3

Гранични стойности на експозиция при експозиция на очите с лазерни лъчения – продължителна 
експозиция ≥10 s 

Дължина на вълнатаa,
[nm]

Апер-
тура

Продължителност [s]

101 – 102 102 – 104 104 – 3.104

UVC 180-280

3,
5 

m
m

H=30 [Jm-2]

UVB

280-302

303 H=40 [Jm-2]

304 H=60 [Jm-2]

305 H=100 [Jm-2

306 H=160 [Jm-2]

307 H=250 [Jm-2]

308 H=400 [Jm-2]

309 H=630 [Jm-2]

310 H=1,0.103 [Jm-2]

311 H=1,6.103 [Jm-2]

312 H=2,5.103 [Jm-2]

313 H=4,0.103 [Jm-2]

314 H=6,3.103 [Jm-2]

UVA 315 – 400 H=104 [Jm-2]

В
и
ди

м
а

 4
00

 –
 7

00

400 – 600
Фотохимичноб 
увреждане на 
ретината

7 
m

m

H=100CB[Jm
-2]

(γ = 11mrad)г
E=1CB  [Wm-2]; 
(1,1t0,5mrad)г

E=1CB [Wm-2]
(γ = 110mrad)г

400 – 700
Термичноб ув-
реждане на ре-
тината

ако α < 1,5mrad, тогава E=10 [Wm-2]
ако α > 1,5mrad и t ≤ T2, тогава  H = 18CEt 

0,75 [Jm-2]
ако α > 1,5mrad и t > T2, тогава E = 18CET2t 

-0,25 [Wm-2]
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IRA 700 – 1400

7 
m

m

Ако α < 1,5mrad,                    тогава  E = 10CACC [Wm-2]
Ако α > 1,5mrad и t ≤ T2, тогава  H = 18CACCCEt

0,75 [Jm-2]
Ако α > 1,5mrad и t > T2, тогава  E = 18CACCCET

-0,25 [Wm-2]  (не 
трябва да надвишава 1000 Wm-2)

IRB и 
IRC 1400 – 106

В
и
ж

в E=1000 [Wm-2]

a – Ако дължината на вълната на лазер се обхваща от две граници, се прилага по-ограничаващата;
б – За малки източници, обхващащи ъгъл 1,5 mrad или по-малък, двойните граници във видимия диапазон 

E от 400 nm до 600 nm се намаляват до термичните граници за 10 s ≤ t < T1 и до фотохимични граници за 
по-дълги периоди. За T1 и T2 вижте таблица 2.5. Границата за опасност от фотохимично увреждане на ретината 
може също да бъде изразена като интегрирана по времето плътност на мощност в единица пространствен 
ъгъл G=106CB [Jm

-2sr -1] за t>10 s до t=10000 s и L=100CB [Wm-2sr -1] за t > 10000s. За измерването на G и L 
γm трябва да бъде използвано като зрително поле на осредняване. Както е дефинирано от МЕК официалната 
граница между видимия и инфрачервения диапазон е 780 nm. Колоната с наименованието на дължината на 
вълната е предназначена само за по-добър преглед на ползвателя на таблицата. Означението G се използва 
от CEN, означението Lt се използва от CIE, означението Lpсе използва от IEC и CENELEC;

в – За дължина на вълната 1400 – 103 nm: диаметър на апертурата = 3,5 mm; за дължина на вълната 105 
– 106 nm: диаметър на апертурата = 11 mm;

г – За измерване на стойността на експозицията разглеждането на γ се дефинира, както следва: ако α (ъг-
ловият размер на източника) > γ (граничен/ограничаващ ъгъл на конуса, показан в скоби в съответстващата 
колона), тогава зрителното поле/поле на наблюдение за измерване γm трябва да бъде дадената стойност на γ 
(ако се използва по-голямо зрително поле на измерване, рискът ще бъде надценен).

Ако α < γ, измерваното зрително поле трябва да бъде достатъчно голямо, за да обхване източника изцяло, 
но в друго отношение не е ограничено и може да бъде по-голямо от γ.

Таблица 2.4

Гранични стойности на експозиция на кожата с лазерни лъчения 

Дължина на вълна-
таa, [nm]

А
п
ер

ту
ра Продължителност [s]

< 10-9 10-9 – 10-7 10-7 – 10-3 10-3 – 101 101 – 10-3 103 – 3.104

UV
(A, B, C) 180 – 400

3,
5 

m
m E = 3.1010 [Wm-2] Същите като границите за експозиция на очите

Видима 
и IRA

400 – 700

3,
5 

m
m

E = 2.1011 [Wm-2] H = 200CA H = 1,1.104CAt
0,25 [Jm-2] E = 2.103CA [Wm-2]

700 – 1400 E = 2.1011CA [Wm-2] [Jm-2]

IRB
и
IRC

1400 – 1500 E = 1012 [Wm-2]

Същите като границите за експозиция на очите
1500 – 1800 E = 1013 [Wm-2]

1800 – 2600 E = 1012 [Wm-2]

2600 – 106 E = 1011 [Wm-2]
a  – ако за дължината на вълната или за друга характеристика на лазера се отнасят две гранични 

стойности, се прилага по-защитаващата (по-рестриктивната).
Таблица 2.5

Прилагани корекционни фактори и други параметри при изчисленията

Параметър, както е цитиран в 
ICNIRP

Валиден спектрален диапазон 
[nm] Стойност

CA λ < 700 CA = 1,0

700 – 1050 CA = 100,002 (λ - 700)

1050 – 1400 CA = 5,0

CB 400 – 450 CB = 1,0

450 – 700 CB = 100,02 (λ - 450)
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CC 700 – 1150 CC = 1,0

1150 – 1200 CC = 100,018 (λ - 1150)

1200 – 1400 CC = 8,0

T1 λ < 450 T1=10s

450 – 500 T1 = 10.[100,02 (λ - 450)]s

λ > 500 T1=100s

Параметър, както е цитиран в 
ICNIRP

Валиден за биологичен ефект Стойност

αmin Всички термични ефекти αmin = 1,5mrad

Параметър, както е цитиран в 
ICNIRP

Валиден за ъгли (mrad) Стойност

CE
α < αmin CE = 1,0

αmin < α < 100 CE = α/αmin

α > 100 CE = α2/(αmin.αmax )mrad с 
αmax = 100mrad

T2 α < 1,5 T2 = 10s

1,5 < α < 100 T2 = 10.[10(α - 1,5)/98,5]s

α > 100 T2 = 100s

γ t ≤ 100 γ = 11[mrad]

100 < t < 104 γ = 1,1.t0,5[mrad]

t > 104 γ = 110[mrad]

Таблица 2.6

Корекции за повтаряща се експозиция  
(импулсно лъчение и сканиращи лазери)

Във всички случаи на експозиция, която се получава при импулсни лазери с повтарящи се импулси 
и сканиращи лазерни системи, се прилагат следните три основни правила:

1. Експозицията от всеки единичен импулс в серия импулси не трябва да надвишава граничната 
стойност на експозиция за единичен импулс със съответната продължителност.

2. Експозицията от всяка група импулси (или подгрупа импулси в серия), получена за време t, не 
трябва да надвишава граничната стойност за време t.

3. Експозицията от всеки единичен импулс в група от импулси не трябва да надвишава граничната 
стойност за единичен импулс, умножена по кумулативно-термичния корекционен фактор Cp = N-0,25, 
където N е броят на импулсите. Това правило се прилага само за граничните стойности за защита от 
термично увреждане, където всички импулси, излъчени за време, по-малко от Tmin, се разглеждат като 
единичен импулс.

Пара-
метър

Спектрален ди-
апазон, [nm] Стойност

Tmin

315 < λ ≤ 400 Tmin = 10-9s(=1ns)

400 < λ ≤ 1050 Tmin = 18.10-6s(=18μs)

1050 < λ ≤ 1400 Tmin = 50.10-6s(=50μs)

1400 < λ ≤ 1500 Tmin = 10-3s(=1ms)

1500 < λ ≤ 1800 Tmin = 10s

1800 < λ ≤ 2600 Tmin = 10-3s(=1ms)

2600 < λ ≤ 106 Tmin = 10-7s(=100ns)

5070
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите 
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от 
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията 
относно писмено деклариране чрез Единния 
административен документ (обн., ДВ, бр. 105 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и  51 от 2007 г., бр. 
3 от 2008 г. и бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г.)

§ 1. В глава втора заглавието на раздел I 
се изменя така:

„Формалности при износа/изпращането, ре-
експорта, митническото складиране или произ-
водството под митнически надзор и митнически 
контрол на стоки, свързани с възстановяване 
на суми при износ, пасивно усъвършенстване, 
общностен транзит и/или доказване на общ-
ностния статут на стоките“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 18  се изменя така:
„18. клетка № 24 „Вид на сделка“ – попълва 

се, както следва: в първо подразделение – кодът 
от колона А на приложение № II на Регламент 
(ЕС) № 113/2010 на Комисията, а във второ 
подразделение – кодът от колона Б на прило-
жение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на 
Комисията, отразяващ някои от условията на 
търговската сделка;“.

2. В т. 38, изречение първо текстът „попълва 
се информация за отговорното лице, анало-
гична на клетка № 2“ се заменя с „попълва се 
регистрационен и идентификационен номер 
(EORI номер) на отговорното лице или иден-
тификационен номер на отговорното лице (TIN) 
в случаите, посочени в чл. 4л, § 3, буква „а“, 
точки iii и iv от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. 
на Комисията;“.

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

1. Точка 19 се изменя така:
„19. клетка № 24 „Вид на сделка“ – попълва 

се, както следва: в първо подразделение – кодът 
от колона А на приложение № II на Регламент 
(ЕС) № 113/2010 на Комисията, а във второ 
подразделение – кодът от колона Б на прило-
жение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на 
Комисията, отразяващ някои от условията на 
търговската сделка;“.

2. В т. 29 думите „Директива 77/388/ЕИО“ 
се заменят с „Директива 2006/112/ЕО“.

3. В т. 37 особеният случай се изменя така:
„особени случаи: 1. в случаите, когато 

декларацията за поставяне под режим мит-
ническо складиране се подаде в митническо 
учреждение, различно от надзорното, в клетката 
се вписват кодът, името и адресът на надзор-
ното митническо учреждение; 2. при активно 
усъвършенстване, обработка под митнически 
контрол и временен внос в пунктираната част 
на клетката се попълва крайният срок за при-

ключване на режима във вида Дxx – където xx е 
броят дни, или Мxx – където xx е броят месеци, 
например – Д90 или М12 означават 90 дни или 
12 месеца; 3. в случаите, когато в клетка № 
37, първо подразделение на ЕАД е попълнен 
код 42 или 63, в клетата следва да се попълнят 
идентификационните номера по ДДС на лица-
та, които участват в съответната митническа 
операция, като се използват предвидените в 
ТАРИК кодове Y040, Y041 или Y042, след кода 
се попълват двубуквен код на държавата член-
ка, която е издала ДДС номера, и съответният 
ДДС номер, например – при въвеждане на ДДС 
номера на вносителя, определен или признат по 
член 201 от Директивата за ДДС като платец 
на ДДС и издаден идентификационен номер 
по ДДС от Република България като държава 
членка на вноса, в клетка № 44 следва да се 
впише следното: Y040BG1234567845, където 
1234567845 е ДДС номерът на вносителя;“.

4. В т. 40 първият особен случай  се изменя 
така:

„1. При допускане за свободно обраще-
ние на компенсаторни продукти или стоки в 
непроменено състояние след режим активно 
усъвършенстване по системата с отложено пла-
щане – когато размерът на вносните сборове се 
определя по реда на чл. 121, § 1 от Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета, колони „Основа 
за изчисляване“ и „Ставка“ не се попълват, а 
в колона „Сума“ се вписва размерът на дъл-
жимите вносни сборове. При допускане за 
свободно обращение на компенсаторни продук-
ти, получени от вносни стоки, поставени под 
режим активно усъвършенстване по системата 
с отложено плащане, изчисленията се описват 
на формуляр на ДЕАД, който става неразделна 
част от ЕАД;“.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 5 в Легенда-
та към таблицата вторият ред „В: Митническо 
складиране на стоки с предварително финан-
сирани стоки за износ 76, 77“ се изменя така:

„В: Режим митническо складиране с оглед 
на получаване на суми за специално възстано-
вяване преди износ, производство на стоки под 
митнически надзор и митнически контрол преди 
износ и изплащане на суми за възстановяване 
при износ 76, 77“.

§ 5. В приложение № 2 към чл. 6, т. 1 и 
чл. 8, т. 1 в таблицата „Кодове за клетка № 1“ 
се правят следните изменения:

1. В „1. Кодове за първо подразделение на 
клетка  № 1“ текстът на код СО се изменя така:

„СО по отношение на общностни стоки, обект 
на специални мерки, по време на  преходния 
период след датата на присъединяване на 
нова държава-членка
поставяне на стоки под режим митническо 
складиране с оглед на получаване на суми 
за специално възстановяване преди износ 
или производство на стоки под митнически 
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надзор и митнически контрол преди износ 
и изплащане на суми за възстановяване 
при износ
по отношение на общностни стоки в конте-
кста на търговията между части на митни-
ческата територия на Общността, в които 
се прилагат  разпоредбите на Директива 
2006/112/ЕО, и части от тези територии, 
за които тези разпоредби не се прилагат, 
или в контекста на търговия между части 
от тези територии, за които разпоредбите 
на Директива 2006/112/ЕО не се прилагат.“
2. В „2. Кодове за второ подразделение на 

клетка № 1“ кодове Х и У се изменят така:
„X за допълнителна декларация за опростена 
процедура, обхваната от B и E
У за допълнителна декларация по опростена 
процедура, обхваната от С и F.“
3. В „3. Кодове за трето подразделение на 

клетка № 1“, в код T2LF думите „Директива 
77/388/ЕИО“ се заменят с „Директива 2006/112/
ЕО“.

§ 6. Приложение № 5 към чл. 6, т. 18 и 
чл. 8, т. 19 се отменя.

§ 7. В приложение № 9 към чл. 8, т. 29 
„Класификатор на вид преференции (клетка 
№ 36)“ в „1. Първа цифра от кода:“ описанието 
на код 4 се изменя така:

„4 Мита съгласно разпоредбите на спора-
зумения за митнически съюз, сключени от 
Европейския съюз.“

§ 8. В приложение № 10 към чл. 6, т. 29 
и чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и 
други направления и процедури (клетка № 37)“ 
се правят следните изменения:

1. В „1. Кодове в първо подразделение“ се 
правят следните изменения:

а) навсякъде думите „Директива 77/388/
ЕИО“ се заменят с „Директива 2006/112/ЕО“;

б) в код 49 примерът се изменя така: 
„Примери: Стоки, пристигащи от Марти-

ника и освободени за потребление в Белгия. 
Стоки, идващи от Андора и освободени за 
потребление в Германия.“;

в) код 76 се изменя така:
„76 Поставяне на стоки под режим митни-

ческо складиране с оглед да бъдат изплатени 
суми за специално възстановяване преди износа. 

Пример: Обезкостено месо от възрастни 
мъжки животни от рода на едрия рогат доби-
тък, поставено под режим митническо склади-
ране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. 
за определяне на условията за предоставяне 
на специалното възстановяване при износ на 
обезкостено месо от възрастни мъжки животни 
от рода на едрия рогат добитък, поставени под 
режим митническо складиране преди износ);“

г)  код 77 се изменя така:
„77 Производство на стоки под надзора 

на митническите органи и под митнически 
контрол (по смисъла на член 4, точки 13 и 14 

от Митническия кодекс на Общността) преди 
износ и изплащане на суми за възстановяване 
при износ. 

Пример: Консерви от говеждо и телешко 
месо, произведени под надзора на митническите 
органи и под митнически контрол преди износ 
(членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1731/2006 
на Комисията от 23 ноември 2006 г. за оп-
ределяне на специални подробни правила за 
прилагането на възстановявания при износ за 
някои консерви от говеждо и телешко месо).“

2. В „2. Кодове във второ подразделение“ 
се правят следните изменения и допълнения:

а) в „Селскостопански стоки“ описанието 
на кодове Е 01 и Е 02 се изменят така:

„Е 01 Използване на единичната цена за 
определяне на митническата стойност за някои 
бързоразвалящи се стоки (член 152, параграф 
1, буква а)а от Регламент (ЕИО) № 2454/93)

Е 02 Фиксирани стойности при внос (напр.: 
Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията);“

б) в „Други“ описанието на код F 63 се 
изменят така:

„F 63 Въвеждане в продоволствен склад 
(членове 37 – 40 от Регламент (ЕО) № 612/2009 
на Комисията);“

в) в „Национални“ кодове 013 и 014 се за-
личават и се създава нов код 015 със следното 
описание:

„015 При допускане за свободно обращение 
на продукти от сектор „Птиче месо, яйца и яй-
чен албумин“ в случаите на чл. 6 от Регламент 
(ЕО) № 1484/95 на Комисията.“

§ 9. В приложение № 11 към чл. 6, т. 31, 
чл. 8, т. 33 „Кодове на документите (клетка № 
40)“ между редове „Т2М“ и „ZZZ“ се вмъкват 
следните нови редове:

„355 Обобщена декларация за въвеждане
337 Обобщена декларация за временно 

складиране“.
§ 10. В приложение № 14 към чл. 6, т. 33 и 

чл. 8, т. 37 „Класификатор на допълнителната 
информация (клетка № 44)“ таблицата „Износ 
(3xxxx)“ се заменя със следното:

„Износ (3xxxx)

30300 Член 298 от Ре -
г л а м е н т  (ЕИО) 
№ 2454/93 Крайна 
употреба: Стоки, 
предназначени за 
износ – не са при-
ложими суми за 
възстановяване при 
земеделски износ

И зно с 
на сел-
скосто-
пански 
с т о к и 
с усло-
вие за 
крайна 
у п о -
треба

Чл. 298 на 
Регламент 
( Е И О ) 
№ 2454/93

30400 Износът осъществен Екзем-
п л я р 
3  н а 
ЕАД се 
връща

Чл. 793а , 
п а р а г р аф 
2 на Регла-
мент (ЕИО) 
№ 2454/93“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г., 

с изключение на § 3, т. 3, който влиза в сила 
от 1 януари 2011 г.

§ 12. В Наредба № Н-4 от 2009 г. за усло-
вията и реда за създаване и функциониране на 
национална система за регистрация и иденти-
фикация (EORI-BG регистър) за митнически 
цели (ДВ, бр. 45 от 2009 г.) в чл. 12, т. 2 буква 
„а“ се изменя така:

„а) подават митническа декларация или 
обобщена декларация, с изключение на:

– митническата декларация, изготвена в 
съответствие с чл. 225 – 238 от Регламент 
(ЕИО) № 2454/93;

– митническата декларация, изготвена за 
режим временен внос или за приключване на 
този режим чрез реекспорт;

– митническата декларация, изготвена за 
режим общ транзит, от икономически опера-
тор, установен в договаряща страна по Кон-
венцията за общ транзитен режим, различна 
от Европейския съюз, когато тази декларация 
не се използва и като обобщена декларация за 
въвеждане или напускане;

– митническата декларация, изготвена за 
режим общностен транзит, от икономически 
оператор, установен в Андора или в Сан Ма-
рино, когато тази декларация не се използва и 
като обобщена декларация за въвеждане или 
напускане;“.

Министър: С. Дянков
5423

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговските обекти 
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г. и 

бр. 77 от 2009 г.)

§ 1.  В чл. 1, ал. 1 думите „редът и начинът 
за издаване“ се заменят с „редът и начинът за 
установяване на дистанционна връзка на фи-
скалните устройства с Националната агенция 
за приходите (НАП) и за издаване“. 

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 2“ се 
заменят с „чл. 118, ал. 3“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 накрая се добавя „или чрез нали-

чен паричен превод, извършен чрез дружество, 
лицензирано да извършва дейност по налични 
парични преводи по смисъла на Закона за 
платежните услуги и платежните системи или 
чрез пощенски паричен превод, извършен чрез 
лицензиран пощенски оператор за извършване 
на пощенски парични преводи по смисъла на 
Закона за пощенските услуги“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „или чрез на-
личен паричен превод или пощенски паричен 
превод по ал. 1“.

3. Създава се ал. 3: 
„(3) Не е задължително използването на 

ЕСФП при продажби на течни горива от да-
нъчен склад по смисъла на Закона за акцизите 
и данъчните складове, когато плащането се 
извършва по банков път или чрез наличен 
паричен превод или пощенски паричен превод 
по ал. 1.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменение 
и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така: 
„3. продажби на билети или други удосто-

верителни знаци за услуги (квитанция, талон 
и др.), които съдържат трайно вписана при 
отпечатването номинална стойност и най-малко 
два защитни елемента върху хартията и/или при 
печата и са отпечатани по реда на Наредбата 
за условията и реда за отпечатване и контрол 
върху ценни книжа, приета с Постановление 
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., 
ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 
1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., 
бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана 
при отпечатването номинална стойност не се 
отнася за бланкови билети, квитанции и др., 
които се издават на химизирана хартия най-
малко в два екземпляра – един за клиента и 
втори за лицето по чл. 3;“.

2. Създава се т. 10:
„10. продажби, извършвани от чуждестранни 

юридически и физически лица по смисъла на 
Закона за корпоративното подоходно облагане и 
Закона за данъците върху доходите на физиче-
ските лица, които не са регистрирани по ЗДДС, 
по време на провеждане на международни ме-
роприятия с краткотраен характер (изложения, 
панаири и други подобни), с изключение на 
мероприятия с развлекателен характер.“

§ 5. В чл. 5, т. 2, след думите „банките, ко-
гато извършват банкови или валутни сделки“ 
се добавя „доставчиците на платежни услуги, 
когато извършват платежни услуги по чл. 4 
от Закона за платежните услуги и платежните 
системи“.

§ 6. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска работа с ФУ от лицата 

по чл. 3 без изградена дистанционна връзка 
на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в 
тази наредба.“

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. инструкция за монтаж и експлоатация, 

а при ФПр и инструкция за програмиране;“
б) точка 9 се отменя.
2. В ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. инструкция за монтаж и експлоатация, 

а при ФПр и инструкция за програмиране;“.
§ 8. В чл. 10 се създава ал. 10:
„(10) Изпитването на дистанционната 

връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, 
както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални ус-
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ловия на обекта, се извършва чрез обмен на 
данни със сървъра на НАП, съгласно при-
ложение № 17.“

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ и „при всеки“  се 

заменят съответно с „ал. 5“ и „преди пускане 
на всеки“.

2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) За установени при изпитването неко-

ректни записи във ФП се съставя протокол 
от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в 
книгата за дневните финансови отчети.“

§ 10. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя 
с „14“.

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, 

данни за разчетените фискални памети през 
предходния месец, с формат и параметри на 
записа по образец съгласно приложение № 10; 
данните се изпращат по електронен път чрез 
използване на универсален електронен подпис 
в WEB базирано приложение на интернет стра-
ницата на НАП;“. 

2. Алинеи 2 и 3 се отменят. 
§ 12. Заглавието на глава трета се изменя 

така:
„ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДА-
ВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРА-

ЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА“.

§ 13. В чл. 16, ал. 2, т. 2 думите „ал. 3“ се 
заменят с „ал. 4“.

§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „3 екземпляра, като единият 

от тях се съхранява“ се заменят с „2 екземпля-
ра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната 
фирма, която го съхранява“.

2. В ал. 3 думите „изчерпване на позициите, 
определени за сервизни фирми в него“ се за-
менят със „смяна на сервизната фирма, смяна 
на адреса на търговския обект“.

§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При въвеждане  в експлоатация от ФУ 

се изпраща съобщение към НАП съгласно 
приложение № 17. Устройството получава и 
отпечатва  отговор съгласно приложение № 17 
за „статус на регистрация“.

(2) Устройството се счита за регистрирано 
при получаване от НАП на потвърждение за 
успешна регистрация по приложение № 17. 
Устройството получава и отпечатва  отговор 
съгласно приложение № 17 за „статус на ре-
гистрация“.“

2. В ал. 3 думите „заверено свидетелство за 
регистрация“ се заменят с „да е регистрирано 
в НАП“.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска отчитане на продажби 

чрез ФУ от лицето по чл. 3 без получено по-
твърждение за успешна регистрация на ФУ в 
НАП.“

§ 16. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) При промяна на обслужващата 

сервизна фирма новата сервизна фирма отбе-
лязва това обстоятелство в паспорта на ФУ и 
издава ново свидетелство за регистрация. 

(2) При промяна на търговския обект, в 
деня на настъпване на промяната, лицето по 
чл. 3 отразява на първа страница на книгата 
за дневните финансови отчети и в заглавната 
част на касовата бележка новия адрес на тър-
говския обект и чрез фискалното устройство 
изпраща съобщение към НАП съгласно при-
ложение № 17.“

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

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За дата на извеждане от експлоатация 

се счита датата на получаване на потвърж-
дение от НАП на изпратеното съобщение за 
дерегистрация съгласно приложение № 17. 
Устройството отпечатва това съобщение, като 
отпечатаният бон за успешната дерегистрация 
се съхранява в книгата за дневните финансови 
отчети на страницата за  деня на настъпване 
на събитието.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) При техническа невъзможност за из-

пращане на съобщение поради повреда на ФУ 
за дата на извеждане от експлоатация се счита 
датата на издаване на протокол за демонтаж 
на фискалната памет.“

§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „уведоми“ се добавя 

„писмено“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„ (3) При загубване, повреждане или унищо-

жаване на паспорта на ФУ се издава дубликат 
от производителя или вносителя по искане на 
лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, 
че е дубликат.“

4. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Демонтаж на фискалната памет на ФУ 

се извършва в следните случаи: 
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по ини-

циатива на лицето по чл. 3; 
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не 

позволява разчитането є;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация 

на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП 

в реални условия.
Преди демонтажа на фискалната памет от 

ФУ се изпраща съобщение за дерегистрация 
към НАП, съгласно приложение № 17.“
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2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„При смяна на ФП задължително се извършва 

и смяна на КЛЕН.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 20. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 21. Член 24 се отменя.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а)  в т. 1 накрая се добавя „или чрез наличен 

паричен превод или пощенски паричен превод 
по чл. 3, ал. 1“;

б) в  т. 2 накрая се добавя „или чрез наличен 
паричен превод или пощенски паричен превод 
по чл. 3, ал. 1“. 

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Фискалната касова бележка се издава 

в един екземпляр за клиента. Копие на всяка 
отпечатана бележка се съхранява на контролна 
лента на електронен носител (КЛЕН).“

3. Създават се алинеи 5, 6 и 7:
„(5) Контролната лента  се формира едно-

временно с издаване на бележката, но без да се 
отпечатва, като се съхранява на енергонезависим 
електронен носител при условията и по реда 
на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.

(6) Фискалното устройство осигурява въз-
можност в търговския обект да се отпечатва 
пълната информация от КЛЕН по начина и в 
последователността на отпечатване на боно-
вата лента. 

(7) Лицата по чл. 3 са задължени да поддър-
жат показанията на часовника-календар на ФУ 
в съответствие с астрономическото време и да 
не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.“

§ 23. В чл. 26, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1.  Точка 10 се изменя така: 
„10. графично фискално лого съгласно при-

ложение  №18 и  текст „ФИСКАЛЕН БОН“;“. 
2.  Създава се т. 13:
„13. контролно число на документа.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) За продажби, извършвани от заложни 

къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програми-
ра така, че продажбите на доверителите да се 
регистрират в един департамент с обобщено 
наименование „ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ“.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, в нея думите 
„ал. 3“ се заменят с „ал. 1, т. 2“ и накрая се 
добавя „като продажбите по ал. 4 се вписват 
на един ред“. 

§ 25. В член 31, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при използване на ФУ – чрез издаване 

на касова бележка от кочан или отпечатана 
по реда на чл. 35 на принтер, който не е или 
не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл. 2, 
ал. 2, т. 2; второто копие на отпечатана на 
принтер бележка се прошнурова и се оформя 
като кочан в последователността на издаването 
на копието;“.

§ 26. В чл. 34 думите „и имат надпис „ФИ-
СКАЛЕН БОН“ се заличават.

§ 27. В чл. 35, ал. 2  думите „ал. 2“ се за-
менят с „ал. 5“.

§ 28. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) При повреда на ФУ, включително ну-

лиране на оперативната памет („НУЛИРАН 
RAM“), повреден КЛЕН или препълване на 
фискалната памет или на КЛЕН, лицето по 
чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервиз-
ната фирма, с която има сключен договор за 
сервизно обслужване.“

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

1. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4: 
„(2) Данните от дневния финансов отчет 

с нулиране се записват в данъчния терминал 
(ДТ) на ФУ.

(3) Данъчният терминал служи за предаване 
на данните от ДТ към НАП по дистанционна 
връзка чрез използване на преносна мрежа на 
мобилен оператор.

(4) Лицето по чл. 3, ал. 2 вписва в книгата 
за дневните финансови отчети показанията на 
броячите   или на друго средство за измерване 
преди пускане на всеки дневен финансов отчет 
с нулиране и запис във ФП.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 5
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея 

думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея 

думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се из-

меня така:
„(8) В случай на загубване, кражба, уни-

щожаване на ФУ и/или на книгата лицето по 
чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от 
настъпване на събитието да уведоми за това 
сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.“

6. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
§ 30. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Лицата, извършващи продажби 

на билети или други удостоверителни знаци 
за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга 
(регистър) за дневните продажби на билети/
удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) 
съдържа брой на продадените билети, начален и 
краен номер на продадени билети по номинали 
и общ оборот за деня.

(2) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския 
обект копие от документ за получените ценни 
книжа, издаден по реда на Наредбата за усло-
вията и реда за отпечатване и контрол върху 
ценни книжа.“

§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“.
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ и „контролната лен-

та“ се заменят съответно  с „ал. 5“ и „КЛЕН“.
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „контролните ленти“  

се заменят с „КЛЕН“.
2. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
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„3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на 
демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая 
по чл. 14, ал. 3;“.

3. Алинея 2 се отменя.
§ 33. В чл. 44 думите „ал. 3“ се заменят с 

„ал. 4“.
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Производителите/вносителите на ФУ се 

регистрират като сервизни фирми за произвеж-
даните от тях ФУ, без да представят документа 
по ал. 2, т. 1.“

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

§ 35. В чл. 47, ал. 1 думите „ал. 4“ се за-
менят с „ал. 5“.

§ 36. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Допуска се отпечатване на предупредите-

лен текст преди и след изтичане на срока на 
сервизния договор в дневния финансов отчет 
с нулиране.“

2. Създава се ал. 4:
„(4) Изискването по ал. 1 не се отнася за 

сервизна фирма при обслужване  на собствените  
ФУ, с които регистрира и отчита собствените 
продажби.“

§ 37. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяка сервизна фирма е длъжна да по-

дава ежемесечно до 15-о число в НАП данни 
за издадените през предходния месец свидетел-
ства за регистрация на ФУ, за прекъсване или 
започване на сервизното обслужване, както и 
за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Дан-
ните се подават по електронен път с формат 
и параметри на записа по образец съгласно 
приложение № 15. Данните се изпращат по 
електронен път чрез използване на универсален 
електронен подпис в WEB базирано приложение 
на интернет страницата на НАП.“ 

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 38. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. има реализирана дистанционна връзка с 

НАП за ежедневно автоматично предаване на 
обобщени данни при дневното приключване 
съгласно приложение № 17 на търговския обект, 
за който е одобрена системата;“

б) в т. 3 числото „10 000 000“ се заменя с 
„5 000 000“.

2. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) Не се допуска регистрирането на про-

дажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 
без функционираща ИАСУТД и без изградена 
и функционираща дистанционна връзка на 
ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени 
в тази наредба.“

§ 39. В чл. 56 се правят следните изменения:
1.  В ал. 1 т. 3 се отменя.

2. В ал. 3 думите „компетентната ТД на 
НАП, с която е реализирана постоянна елек-
тронна“ се заменят с „НАП по реализираната 
дистанционна“.

§ 40. В чл. 57 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 41. В чл. 58 ал. 2 се изменя така:
„(2) Системни бонове за регистрирани про-

дажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по 
смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изисква-
нията на ЗДДС.“ 

§ 42. Член 58а се отменя.
§ 43. В § 1 от допълнителните разпоредби 

се създават т. 8 и 9:
„8. „Международни мероприятия с кратко-

траен характер“ са мероприятия с междуна-
родно участие с продължителност до 14 дни, 
като например панаири, изложби, изложения 
и други подобни.

9. „Мероприятия с развлекателен характер“ 
са концерти, постановки, прожекции, спортни 
състезания и мероприятия, циркови спектакли 
и други с подобен характер.“

§ 44. В § 11 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „чл. 118, ал. 3 ЗДДС“ се 
заменят с „чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС“.

§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, 
т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В раздел I:
a) в т. 1 след думите „(ФП)“ се добавя „и 

КЛЕН“;
б) в т. 8 накрая се добавя изречение трето:
„Свободен текст в рамките на фискална 

касова бележка се маркира със знак „#“ на 
първата и последната позиция на реда.“;

в) създава се т. 13:
„13. Блокировка на работа на ФУ до полу-

чаване на положителен отговор за регистрация 
на ФУ в НАП.“

2. В раздел II:
а) точка 6 се изменя така:
„6. За случаите на ЕСФП за отчитане на 

продажби на течни горива, когато ЕСФП 
включва повече от едно устройство с ФП, 
всяко устройство има  различни индивидуални 
номера на ФУ и ФП.“;

б) в т. 7 буква „е“ се изменя така:
„е) поредния номер на КЛЕН.“;
в) навсякъде в този раздел думите „ако се 

работи с ЕКЛ“ се заличават; 
г) в т. 8, буква „л“ думите „отпечатани ЕКЛ“ 

се заменят с „отпечатана КЛЕН“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. При всяка повреда (грешка), водеща до 

аварийно изтриване на КЛЕН, във фискалната 
памет автоматично да се записва информация 
за дата, час и минута, и брояч на събитието. 
При периодичен отчет на ФП за това съби-
тие да се отпечатва „ИЗТРИТА КЛЕН брояч 
ХХХХ, дата, час и минута“.“

3. В раздел III:
а) навсякъде думите „ако се работи с ЕКЛ“ 

се заличават;
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б) в т. 1 думите „и контролна“ се заличават; 
добавя се изречение второ:

„Копие на всеки издаден документ се съх-
ранява в КЛЕН след неговото отпечатване.“;

в) точка 2 се отменя;
г) в т. 3, буква „б“ след думата „отпечатва:“ 

се добавя „контролно число съгласно раздел 
IIIа, т. 5.“;

д) в т. 5 буква „к“ се изменя така:
„к) поредният номер на КЛЕН за деня;“
е) в т. 6, буква „з“ думата  „ЕКЛ“ се заменя 

с „КЛЕН“;
ж) в т. 6,  буква „й“ думите „ЕКЛ за“ се 

заменят с „КЛЕН за“.  
4. Създават се раздел ІІІа и раздел ІІІб:

„IIIa. Контролна лента на електронен носител 
(КЛЕН)

1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) контролната лента на електронен носи-

тел се активира от момента на въвеждане в 
експлоатация на ФУ от сервизен техник на 
вписаната в паспорта сервизна фирма; при 
въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с 
текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: 
ХХХХ“ и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с 
изключение на точки 7 и 8; този бон се съхра-
нява в книгата за дневните финансови отчети 
на първа страница; 

б) активирането на КЛЕН след смяна на 
КЛЕН се извършва по същия ред; активирането 
на КЛЕН се извършва на датата на монтиране 
на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН 
се дезактивира автоматично;

в) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с 
текст „нова КЛЕН №:“ и се съхранява в книгата 
за дневни финансови отчети на съответната дата;

г) техникът е длъжен да отрази събитието 
в паспорта и в досието на ФУ.

2. Изисквания към КЛЕН:
а) носителят на КЛЕН, реализиран като 

енергонезависима памет, която не позволява 
извършване на корекция или изтриване на 
записи, като например EPROM, EEPROM, 
флаш ЕЕPROM, да съхранява информация 
за не по-малко от 150 000 отделни печатни 
реда; фискалното устройство да не позволява 
извършване на корекция или изтриване на 
записи в КЛЕН;

б) да съхранява пълното съдържание (без 
графичното и фискалното лого) и последовател-
ността на отпечатаната информация на всеки 
отпечатан документ по реда на неговото изда-
ване, с изключение на отчетите на фискалната 
памет и разпечатки на КЛЕН;

в) да осигурява надеждна защита на информа-
цията, съхранявана в  КЛЕН, и невъзможност за 
промяна и/или изтриване на записаните данни;

г) да осигурява възможност за отпечатване на 
всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на 
неговото издаване за зададен период от време.

3. При невъзможност за запис на документ 
в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изклю-
чение на печат  на съдържанието на КЛЕН и 
на отчети на фискалната памет.

4. При създаването на всеки документ се 
генерира автоматично, чрез използване на стан-
дартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно 
число на всяка отделна бележка. Това число 
се записва и отпечатва в края на документа.

5. При стартиране на дневен финансов от-
чет с нулиране се генерира автоматично, чрез 
използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, 
общо контролно число на информацията в 
КЛЕН за деня, включително този отчет. Това 
число се отпечатва в края на дневния отчет. 

6. При създаването на контролно число по 
SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва 
в служебна област на ФП. По това число може 
да се извършва  верификация на записана вече 
на същото устройство  КЛЕН чрез  сравняване 
на контролните числа от дневните отчети в 
КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.

7. Носителите на КЛЕН следва да имат 
поредна номерация, като номерът на текущата 
КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.

8. При демонтаж на  КЛЕН върху него се 
поставя етикет с номера и датите на първия 
и последния запомнен върху тази КЛЕН до-
кументи.

9. При опит за работа с КЛЕН, различна 
от последната инициализирана (активирана) 
за това работно място, се блокира записът на 
данни в КЛЕН. В този случай е допустимо 
инициализация на нова КЛЕН и извършване на 
справки от други КЛЕН, формирани на същия 
тип устройства.

10. Електронните носители на КЛЕН се 
съхраняват по реда и в сроковете, определени 
в чл. 42.

11. При повреда на устройството, която не 
позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се 
извършва на друго устройство от същия тип 
или от сервизната организация по чл. 49, ал. 1, 
обслужваща ФУ.

12. При препълване на КЛЕН работата на 
ФУ се блокира до извършване на смяна на 
носителя на КЛЕН.

13. При оставащи по-малко от 30 000 сво-
бодни реда в КЛЕН в края  на всеки дневен 
финансов отчет да се появява съобщение „НА-
БЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“, което е индикация, 
че се налага смяна на КЛЕН. 

14. При оставащи по-малко от 500 свободни 
реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на 
нова фискална касова бележка, а в стартирана 
касова бележка да се забранява регистриране 
на продажби. След приключване на бележката 
автоматично се пуска дневен финансов отчет 
с нулиране и запис във фискалната памет. Ра-
ботата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
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15. При всяка повреда (грешка), водеща до 
аварийно изтриване на оперативната памет, в 
КЛЕН автоматично да се записва информация 
за дата, час, минута и брояч на събитието. 
При печат на КЛЕН за това събитие да се 
отпечатва „НУЛИРАН RAM“, брояч ХХХХ, 
дата, час и минута“.

16. При неуспешно прехвърляне на данни 
към КЛЕН процедурата по прехвърляне се пов-
таря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има 
повреда. След като повредата бъде отстранена, 
процедурата по трансфера да бъде повторена, 
докато трансферът приключи успешно със запис 
в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може 
да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и 
във ФП се записва съобщение „ПОВРЕДЕН 
КЛЕН“, дата, час и минута.

17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН –хххх; 
–––––––––––––––– 
Пореден № на контролна лента за първи 

ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
– Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис 

във ФП за първи ден
––––––––––––––––
……………………………
––––––––––––––––
Пореден № на контролна лента за последен 

ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във 
ФП за деня);

– Отпечатани документи за  последен ден 
на КЛЕН:

Дневен финансов отчет с нулиране и запис 
във ФП за последен ден на КЛЕН

––––––––––––––––
IIIб. Дистанционна връзка и данъчен терминал 

(ДТ) 
1. Дистанционна връзка 
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП 

се осъществява чрез използване на преносна 
мрежа на мобилен оператор, по изградена за 
целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; 
лицето по чл. 3 избира мобилният оператор, 
посредством който да му бъде предоставена 
услугата;

б) мобилен оператор по буква „а“ осигурява 
постоянна свързаност на своята VPN мрежа 
със сървър на НАП посредством наземна оп-
тична линия; операторът осигурява и резервна 
алтернативна свързаност, която се използва в 
случай на техническа неизправност на връзката 
по наземната линия; мобилният оператор е 
задължен да предава на НАП ежедневно ин-
формация за IMSI и MSISDN и статус на data 
SIM карти по електронен път;

в) фискалните устройства са снабдени с data 
SIM карти, чрез които получават задачи чрез 
SMS-и и изграждат IP връзка посредством па-
кетно предаване на данни в мрежата на мобилен 
оператор за http комуникация с НАП; допуска 
се ИАСУТД да върне отговор на задачата по 
изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;

г) НАП изпраща SMS-и към фискални-
те устройства през определен от мобилните 
оператори кратък номер, еднакъв за всички 
мобилни оператори;

д) след отпечатване на дневен финансов 
отчет с нулиране задължително се проверява 
изправността на  комуникацията с мобилния 
оператор; резултатът от теста да се индицира; 
при констатирана неизправност на връзката 
в три поредни финансови отчета работата на 
ФУ се блокира;  

е) фискалните устройства подават по уста-
новената дистанционна връзка:

·	данни		за	вписване	на		устройството	при	
въвеждане в експлоатация

·	данни	за	промяна	
·	дневен	отчет	с	нулиране	на	ФУ	за	всеки	

ден на определен от НАП период. Първоначално 
зададеният период от време е 30 дни

·	 дневните	 отчети	 без	 нулиране	 на	ФУ	 с	
определена от НАП честота за зададен от НАП 
период от време 

·	данни	за	отписване	на	ФУ	(дерегистрация);	
ж) форматът на данните и комуникационния 

протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече пода-

дени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на 

всяко изпратено съобщение; при отсъствие на 
отговор в рамките на 60 секунди след приключ-
ване на изпращане на данните се прекратява 
IP сесията с НАП, посредством пакетирано 
предаване на данни в мрежата на мобилен 
оператор; след 5 минути данните се изпращат 
повторно; ако след 3 такива повторения пре-
даването не е завършило успешно, нов цикъл 
на повторение на съобщението трябва да бъде 
направен след 12 часа.

2. Данъчен терминал(ДТ):
а) данъчният терминал е задължителна със-

тавна част от ФУ, която служи за осъществяване 
на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ 
да не е конструктивно вграден във ФУ; в този 
случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;

б) след приключване на всяка касова бе-
лежка се проверява връзката на ДТ с ФУ и 
съответствието на SIM картата и индивидуалните 
номера на ФУ и ФП с подадените номера при 
регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, 
т. 1, буква „е“; при несъответствие на номера-
та,  отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване 
на  връзката му с устройството работата на 
последното се блокира;

в) данъчният терминал е модул, който съдър-
жа задължително: процесор, енергонезависима 
памет за съхранение на трансферираните данни,  
GPRS модем; обемът на енергонезависимата 
памет да е не по-малко от 1000 дневни финан-
сови отчета с нулиране; данъчният терминал 
работи с времето на часовник-календара на ФУ; 

г) смяна на SIM картата в данъчния тер-
минал е допустима само при изпращане на 
съобщение за промяна на обстоятелства към 
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НАП съгласно приложение №17. Устройството 
не трябва да може да работи преди от НАП 
да е получено потвърждение за тази смяна.“ 

5. В раздел V се правят следните изменения 
и допълнения:

а) навсякъде в образците на боновете:
аа) думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК“;
бб) в края на всеки бон се отпечатва кон-

тролно число  по SHA-1 алгоритъм;
вв) думата „ЕКЛ“ се заменя с „КЛЕН“;
гг) думите „ИЗТРИТА ЕКЛ“ се заменят с 

„ПОВРЕДЕН КЛЕН“;
дд) пред думите „ФИСКАЛЕН БОН“ се 

добавя графично фискално лого съгласно при-
ложение № 18;

б) в края на раздел V в „Забележки“ думите 
„ЕКЛ (ако се работи с такава)“ се заменят с 
„КЛЕН“, а думите „Редовете в отчетите, отна-
сящи се за ЕКЛ, се отпечатват само в случаите, 
когато се работи с ЕКЛ“ се заличават.

§ 46. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, 
т. 2 се правят следните изменения:

1. В раздел I:  
а) точка 4 се изменя така:
„4. Фискалните устройства да имат букве-

но-цифрово печатащо устройство. При липса 
на хартиена лента фискалното устройство да 
се блокира.“;

б) в т. 13 думите „от Българска служба за 
акредитация“ се заличават.

2. В раздел ІІ, т. 1: 
а) в буква „б“ думите „с бонова и контролна 

лента“ се заличават;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) при наличие на периферно устрой-

ство – носител на данни, да е осигурена за-
брана за запис на данни от това устройство 
на твърдия диск;“.

3. Заглавието на раздел III се изменя така:
„III. Специфични изисквания към локална 

мрежа от фискални устройства“.
4. В раздел IV, т. 1:  
а) буква „в“ се изменя така:
„в) да има реализирана дистанционна връзка 

с НАП;“
б) буква „г“ се отменя.
5. В раздел V, т. 1, буква „г“ думите „с бонова 

и контролна лента“ се заличават.
§ 47. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 

и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1; приложение 
№ 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1; приложение № 5 
към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4 
и приложение № 7 към чл. 11, ал. 6 думите 
„БУЛСТАТ“ се заменят с „идентификационен 
номер по чл. 84 от ДОПК“.

§ 48. В приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, 
т. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „Когато за периода няма 
данни от разчитане на фискални памети, вкл. 
данни за неразчетени такива, фирмата произ-
водител/вносител подава данни в ТД на НАП 

файла FISKAL.PRV със следното съдържание:“ 
се заменят с „Когато за периода няма данни 
от разчитане на фискални памети, вкл. данни 
за неразчетени такива, фирмата производител/
вносител не подава данни“.

2. Таблицата в края на т. 1 се заличава. 
§ 49. В приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 

се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 под реда „(трите имена на управи-

теля)“ се добавят редовете 
„търговски обект ………..…………………………………

………………………………………………………………………………
(наименование, адрес на обекта)“

2. Точка 3 се отменя.
3. Досегашната т. 4 става т. 3.
4. В т. 5:
а) досегашната т. 5 става т. 4;
б)  в буква „а“ думата „БУЛСТАТ“ се заменя 

с „ЕИК“;
в)  букви „б“, „в“, „г“ и „д“ се отменят.
5. Думите „Териториална дирекция.......по-

твърждава, че фискалното устройство е реги-
стрирано в приходната администрация

Дата.................г.    Орган по приходи-
те:..............Подпис/печат“ се заменят с „Фискал-
ното устройство е регистрирано в приходната 
администрация с потвърждение № ....      Дата 
..................г.“

§ 50. В приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 
се правят следните изменения:

1. Думите „Регистрирано от териториална 
дирекция …….............................................…………
(наименование и адрес на компетентната тери-

ториална дирекция на НАП)“
се заличават.
2. Думите „ТД на НАП“ се заменят с „про-

изводител/вносител“.
§ 51. Навсякъде в приложение № 13 към 

чл. 45, ал. 2 думата „(ЕГН)“ се заменя с „тел.“
§ 52. В приложение № 14 към чл. 45, ал. 3 

думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“ и редът
„регистрирана по ТЗ от .................................. 

съд, вписана в..................................“ се заменя с 
„Идентификационен номер по чл. 84 от 

ДОПК..............телефон........................е-mail 
...............“

§ 53. Навсякъде в приложение № 15 към 
чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „Когато за периода няма 
новоиздадени свидетелства, съответно няма 
прекратени такива, сервизната организация 
подава в ТД на НАП файла FISKAL.SER със 
следното съдържание:“ се заменят с „Когато 
за периода няма новоиздадени свидетелства, 
съответно няма прекратени такива, сервизната 
организация не подава данни.“

2. Таблицата в края на т. 1 се заличава. 
§ 54. Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7 

се отменя.
§ 55. Създава се приложение № 17 към 

чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1.
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„Приложение № 17 
към чл. 10, ал. 10, чл. 18, 

ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните 

устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължителен Забележка

1 2 3 4 5 6

Тип на регис-
трация

RType Изброим 1- регистрация, 2- 
промяна, 3- дерегис-
трация

Дa

Тип на ФУ FDType Изброим 1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД

Да

ЕИК EIK Символен Да

ЕИК тип EIKType Изброим 0- БУЛСТАТ, 1- ЕГН, 
2- ЛНЧ, 3- служебен 
номер

Да

Индивидуален 
номер на ФУ

FDIN Символен 8 символа ДА ИАСУТД тук 
слагат ID на 
ИАСУТД

Индивидуален 
номер на фи-
скалната памет 
на ФУ

FMIN Символен 8 символа не се праща от 
ИАСУТД

Регис т рацио -
нен номер на 
устройството

FDRID Символен Над 6 символа При промяна или 
дерегистрация 

Генерира се от 
НАП 

Причина за де-
регистрация

RCFD Изброим I. Демонтаж на фи-
скалната памет на 
ФУ се извършва в 
следните случаи: 
1. препълване на фи-
скалната памет;
2. смяна на собстве-
ника;
3. прекратена регис-
трацията на ФУ по 
инициатива на лице-
то по чл. 3; 
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискал-
ната памет, която не 
позволява разчита-
нето є;
6. грешка в блок на 
фискалната памет;
7. грешка при въвеж-
дане в експлоатация 
на ФУ;
8. след приключва-
не на изпитване на 
ЕСФП в реални ус-
ловия.
II. Прекратяване на 
дейността 
9. Прекратяване на 
дейността на лицето 
по чл. 3
10. други

При дерегистрация
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1 2 3 4 5 6

Номер на сви-
детелство

FDCert Символен При регистрация

СИМ карта ID IMSI Символен ДА

Телефонен но-
мер

MSISDN Символен При регистрация Използва се за 
SMS

Оператор OPID Изброим 0- Mtel, 1- Globul, 2- 
Vivacom

При регистрация Използва се за 
SMS

Наименование 
на лицето по 
чл. 3 

OrgName Символен 200 символа При регистрация 

Номер на обект PSNum Символен До 4 символа При регистрация 

Тип на обекта PSType Изброим При регистрация и 
промяна

Типовете обек-
ти са описани в 
Таблица 1

Код ЕКАТТЕ SEKATTE Символен При регистрация 

Наименование 
на населеното 
място

Settl Символен При регистрация 

Код район AEkatte Символен При регистрация 

Район Area Символен При регистрация 

Код на улица StreetCode Символен При регистрация

Улица Street Символен При регистра-
ция се въвежда 
информация за 
улица и номер 
или информа-
ция за жк и 
блок, вход.

Номер StrNo Символен

Блок Block Символен

Вход En Символен

Етаж Fl Символен

Апартамент Ap Символен

Наименование 
на обекта

PSName Символен При регистрация

Дата на въвеж-
дане в експлоа-
тация

SOD Дата При регистрация Формат  2010-
02-16T16:47:31

2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни 
данни и дерегистрация.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенкла-
тура

Задължите-
лен

Забележка

1 2 3 4 5 6

Тип на ФУ FDType 1.ЕКАФП
2.ФПр
3.ЕСФП 
4.ИАСУТД

да да

Индивидуален но-
мер на фискалната 
памет на ФУ

FMIN Символен 8 символа При ФУ Не се изпраща при 
ИАСУТД

Индивидуален но-
мер на ФУ

FDIN Символен Да При ИАСУТД се изпра-
ща ID на ИАСУТД

СИМ карта ID IMSI Символен Да

Телефонен номер MSISDN Символен Да

Оператор OPID Изброим 0 - Mte l ,  1- 
G l o b u l ,  2 - 
Vivacom

Да

ЕИК EIK Символен Да
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1 2 3 4 5 6

ЕИК тип EIKType Изброим 0- БУЛСТАТ, 
1-  ЕГН, 2 - 
ЛНЧ, 3- слу-
жебен номер

Да

Тип на регистра-
ция

RType Изброим 1- регистра-
ция, 2- промя-
на, 3- дерегис-
трация

Да

Статус на регис-
трацията

Status Изброим 0-успешно
1-Грешка при 
валидация на 
съобщението
2-Грешка при 
БУЛСТАТ
3-Несъщест-
вуващо сви-
детелство за 
одобряване на 
модел ЕСФП.
4-Несъщест-
вуващ произ-
водител 
5-Несъответ-
ствие между 
и д е н т и ф и -
каторите на 
производите-
ля 
6- Корекция 
на поле, което 
не може да се 
коригира
7- Грешен но-
мер на ФУ/
ИАСУТД.
8 -  Г р еш е н 
номер на фи-
скална памет.
9 -  Г р еш е н 
IMSI
10 - Грешен 
MSISDN
11- Грешен 
FDRID
99-Други

Да Възможни са допълне-
ния на видовете грешки

С ъ о бщ е н и е  з а 
грешка

ErrMsg Символен Не

Регис т рационен 
номер на устрой-
ството

FDRID Символен Да Генериран от НАП

Дата на вписване 
на ФУ в регистрите 
на НАП

AD Дата Да Фо рм а т   2 0 1 0 - 0 2 -
16T16:47:31

Текуща дата CT Дата Да Фо рм а т   2 0 1 0 - 0 2 -
16T16:47:31

Номер на нова Z 
задача

TID Цифров Праща се от НАП

Начална дата на Z 
задачата

SD Дата Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
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1 2 3 4 5 6

Период на циклич-
ност на Z задачата

Days Символен Данните се изпращат 
през интервала, специ-
фициран тук, като време-
то почва да се отброява 
от SD (Началните дата и 
час на задачата). Важно 
е часът да бъде спазван.

Номер на X зада-
чата

TID Символен

Начална дата на X 
задачата

SD Дата Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Интервал минути 
за изпълнение на 
X задачата 

Min Символен След настъпване на ED 
(крайна дата) ФУ прес-
тава да изпраща X данни

Крайна дата на X 
задачата

ED Дата Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема. 

Поле XML елемент Тип Номенкла-
тура

Задължи-
телен

Забележка

1 2 3 4 5 6

Идентификатор на
задачата, по която ра-
боти ФУ

TID Цифров Да Взима се от SMS съоб-
щение или от отговор 
на НАП 

Регистрационен номер 
на устройството

FDRID Символен Да Генериран от НАП

Индивидуален номер 
на ФУ

FDIN Символен Да

Индивидуален номер 
на ФП

FMIN Символен Да

СИМ карта ID IMSI Символен Да

Причина за изпращане RC Изброим 0- нормална 
работа по X 
задачата, 
3 - Грешка 
при разчи-
тане на ко-
манда
4 - Друго

Да

Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита 
подадената му команда, 
тук е мястото, където 
се указва причината за 
това. (RC=3)
Ако този елемент е 
наличен, не може да 
има последващи XR 
елементи

Дата на изпращане SD Дата Да Взима се от часовника 
на ФУ
Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z
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1 2 3 4 5 6

Брояч на отчетите в 
рамките на Х задачата 

XC Цифров Да

Дата и час на генери-
ране на Х отчета

XD Дата да Формат 
2010-01-16T16:47:31.0Z

Име гориво 1 N1 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S1

Оборот  гориво 1 S1 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име  гориво 2 N2 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S2

Оборот гориво 2 S2 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име   гориво 3 N3 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S3

Оборот   гориво 3 S3 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име   гориво 4 N4 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S4

Оборот   гориво 4 S4 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име  гориво 5 N5 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S5

Оборот   гориво 5 S5 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име   гориво 6 N6 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S6

Оборот  гориво 6 S6 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име  гориво 7 N7 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S7

Оборот   гориво 7 S7 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име   гориво 8 N8 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S8
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1 2 3 4 5 6

Оборот  гориво 8 S8 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Име  гориво 9 N9 Символен При сума, 
по -гол яма 
от нула в 
поле S9

Оборот  гориво 9 S9 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Брой клиенти NC Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Брой отстъпки ND Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Сума отстъпки SD Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Брой надбавки NEC Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Сума надбавки SEC Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Брой корекции NCorr Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Сума корекции SCorr Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Брой сл. въведени NOIn Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Сума сл. въведени SOIn Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Брой сл. изведени NOOut Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

Целочислен

Сума сл. изведени SOOut Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

В брой SCash Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

С чек SChecks Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Талони ST Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Сума по външни та-
лони

SOT Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Сума по амбалаж SP Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00
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Сума по вътрешно об-
служване

SSelf Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Сума по повреди SDmg Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Сума по кредитни/
дебитни карти

SCards Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

С ума по б а н кови 
трансфери

SW Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Резерв 1 SR1 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Резерв 2 SR2 Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот А TA Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот Б TB Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот В TV Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот Г TG Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот Д TD Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот Е TE Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот Ж TJ Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Оборот З TZ Цифров При сума, 
по -гол яма 
от 0

0.00

Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00

Номер на КЛЕН KNo Символен Да

Номер на последен бон 
преди пускане на отчет
 

LCN Цифров Целочислен

4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД

Поле
XML еле-

мент Тип Номенклатура
Задължите-

лен Забележка

1 2 3 4 5 6

Идентификатор на 
X задачата

TID Цифров Да взима се от SMS съ-
общението, указващо 
задачата, или от от-
говор на НАП
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Регистрационен 
номер 

FDRID Символен Да

СИМ карта ID IMSI Символен Да

Причина за изпра-
щане

RC Изброим 0- нормална ра-
бота по X зада-
чата, 
3 - Грешка при 
разчитане на ко-
манда
4 - Друго

Да

Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита 
подадената му ко-
манда, тук е място-
то, където се указва 
причината за това. 
(RC=3)
 Ако този елемент е 
наличен, не може да 
има последващи XR 
елементи

Дата на изпраща-
не SD Дата Да

Формат 
2010-02-16T16:47:31.0Z 

Брояч на X отче-
тите за текущата 
X задача XC Цифров Да

Пореден номер в по-
следователността на 
X отчетите.

Дата и час на гене-
риране на отчета XD Дата Да

Идентификатор на 
ИАСУТД IASUTDID Символен Да

Оборот А TA Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот Б TB Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот В TV Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот Г TG Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот Д TD Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот Е TE Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот Ж TJ Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Оборот З TZ Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Брой клиенти NC Цифров Да Целочислен

Брой отстъпки ND Цифров
При сума, по-
голяма от 0 Целочислен

Сума отстъпки SD Символен
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Брой корекции NCorr Символен
При сума, по-
голяма от 0 Целочислен

Сума корекции SCorr Символен
При сума, по-
голяма от 0 0.00

В брой SCash Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00
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С чек SChecks Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Талони ST Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по външни 
талони SOT Цифров

При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по амбалаж SP Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по вътрешно 
обслужване SSelf Цифров

При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по повреди SDmg Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по кредит-
ни/дебитни карти SCards Цифров

При сума, по-
голяма от 0 0.00

Сума по банкови 
трансфери SW Цифров

При сума, по-
голяма от 0 0.00

Резерв 1 SR1 Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Резерв 2 SR2 Цифров
При сума, по-
голяма от 0 0.00

Номер на клен KNo Символен Да

Номер на после-
ден бон преди пус-
кане на отчета LCN Цифров Да Целочислен

5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължителен Забележка

1 2 3 4 5 6

IId на Z задачата TID Цифров Да Целочислен 
Взима се от SMS съ-
общението, указващо 
задачата, или от от-
говор на НАП

Регистрационен но-
мер на устройството

FDRID Символен Да Генериран от НАП

Индивидуален но-
мер на ФУ

FDIN Символен Да

Индивидуален но-
мер на ФП

FMIN Символен Да

СИМ карта ID IMSI Символен Да

Причина за изпра-
щане

RC Изброим 0- нормална работа 
по задачата по под-
разбиране, 1 - ра-
бота в резултат на 
ZP (ZPurge задача),
2 -изпращане на 
данни поради пос-
ледващо отписване 
3 - Грешка при раз-
читане на команда
4 - Друго

Да  
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Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита 
подадената му ко-
манда, тук е място-
то, където се указва 
причината за това. 
(RC=3)
 Ако този елемент е 
наличен, не може да 
има последващи XR 
елементи

Идентификатор на 
ZPurge задача

RZPTID Символен При поле RC=1 Ако RC=1, тук се из-
праща ID на ZPurge 
задачата. Той е нали-
чен в SMS командата

Дата на изпращане SD Дата Да Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Брояч на Z отчетите ZC Цифров Да съответства на No 
блок от фискалната 
памет при ЕКАФП 
и брояч на при ИА-
СУТД, той винаги 
трябва да е пореден

Дата и час на гене-
риране на отчета

ZD Дата Да Формат
2010-01-16T16:47:31.0Z

Име   гориво 1 N1 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S1

Оборот   гориво 1 S1 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 2 N2 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S2

Оборот   гориво 2 S2 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 3 N3 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S3

Оборот   гориво 3 S3 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 4 N4 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S4

Оборот   гориво 4 S4 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 5 N5 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S5

Оборот   гориво 5 S5 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 6 N6 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S6

Оборот   гориво 6 S6 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 7 N7 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S7
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Оборот   гориво 7 S7 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 8 N8 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S8

Оборот   гориво 8 S8 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Име   гориво 9 N9 Символен При сума, по-
голяма от нула 
в поле S9

Оборот   гориво 9 S9 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Брой клиенти NC Цифров При сума, по-
голяма от 0

Брой отстъпки ND Цифров При сума, по-
голяма от 0

Сума отстъпки SD Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Брой надбавки NEC Цифров При сума, по-
голяма от 0

Сума надбавки SEC Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Брой корекции NCorr Цифров При сума, по-
голяма от 0

Сума корекции SCorr Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Брой сл. въведени NOIn Цифров При сума, по-
голяма от 0

Сума сл. въведени SOIn Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Брой сл. изведени NOOut Цифров При сума, по-
голяма от 0

Целочислен

Сума сл. изведени SOOut Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

В брой SCash Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

С чек SChecks Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Талони ST Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по външни 
талони

SOT Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по вътрешно 
обслужване

SSelf Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по кредитни/
дебитни карти

SCards Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Сума по банкови 
трансфери

SW Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Резерв 1 SR1 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00
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Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот А TA Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Б TB Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот В TV Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Г TG Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Д TD Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Е TE Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-
голяма от 0

0.00

Оборот З TZ Цифров При сума по-
голяма от 0

0.00

Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00

Номер на клен KNo Символен Да

номер на последен 
бон преди пускане 
на Z отчета

LCN Цифров Целочислен

сумарният оборот, 
наличен във ФП

SGT Цифров Да 0.00

Номер на бона на 
отчета

ChN Цифров Да Целочислен

Контролно число CS Символен Да

6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенкла-
тура

Задължителен Забележка

1 2 3 4 5 6

Id на Z задачата TID Цифров Да взима се от SMS съ-
общението, указващо 
задачата, или от от-
говор на НАП

Регистрационен но-
мер на устройството

FDRID Символен Да

СИМ карта ID IMSI Символен Да

Причина за изпра-
щане

RC Изброим 0 - нормална 
работа по зада-
чата по подраз-
биране, 1 - ра-
бота в резултат 
на ZP (ZPurge 
задача),
2 -изпращане 
на данни пора-
ди последващо 
отписване 
3 - Грешка при 
разчитане на 
команда
4 - Друго

Да  
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Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита 
подадената му ко-
манда, тук е място-
то, където се указва 
причината за това. 
(RC=3)
 Ако този елемент е 
наличен, не може да 
има последващи XR 
елементи

Идентификатор на 
ZPurge задача

RZPTID Символен При поле RC=1 Ако RC=1, тук се из-
праща ID на ZPurge 
задачата. Той е нали-
чен в SMS командата

Дата на изпращане SD Дата Да Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Брояч на Z отчетите ZC Цифров Да съответства на No 
блок от фискалната 
памет при ЕКАФП 
и брояч на при 
ИАСУТД, той винаги 
трябва да е пореден

Дата и час на гене-
риране на отчета

ZD Дата Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Идентификатор на 
ИАСУТД

IASUTDID Символен Да

Оборот А TA Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот Б TB Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот В TV Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот Г TG Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот Д TD Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот Е TE Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Оборот З TZ Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00

Брой клиенти NC Цифров Да Целочислен

Брой отстъпки ND Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума отстъпки SD Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Брой корекции NCorr Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

Целочислен

Сума корекции SCorr Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

В брой SCash Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

С чек SChecks Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00
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Талони ST Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по външни 
талони

SOT Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по вътрешно 
обслужване

SSelf Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по кредитни/
дебитни карти

SCards Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Сума по банкови 
трансфери

SW Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Резерв 1 SR1 Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по-го-
ляма от 0

0.00

Номер на клен KNo Символен Да

Номер на последен 
бон преди пускане 
на отчета

LCN Цифров Да Целочислен

Номер на бон на 
отчета

ChN Цифров Да

Контролно число CS Символен Да

7. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.

Поле XML еле-
мент

Тип Номенклатура Задължителен Забележка

1 2 3 4 5 6

Регистрационен но-
мер на устройството

FDRID Цифров Да Генериран от НАП

Идентификационен 
номер на задача

TID Цифров Да

Дата на получаване 
в НАП

AD Дата Да Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Текуща дата CT Дата Да Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Стойността на бро-
яча от последния 
получен Z отчет

ZC Цифров При отговор на Z 
задача

Стойността на бро-
яча от последния 
получен X отчет

XC Цифров При отговор на 
X отчет

Статус Status Изброим 0-успешно
1-Грешка при ва-
лидация на съоб-
щението
7-Грешен номер на 
ФУ/ИАСУТД.
8-Грешен номер на 
фискална памет.
9-Грешен IMSI
11-Грешен FDRID
99-Други
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Съобщение за греш-
ка

ErrMsg Симво -
лен

Идентификационен 
номер на Z задача

TID Цифров При поставяне на 
нова Z задача по 
подразбиране

Начална дата SD Дата При поставяне на 
нова Z задача по 
подразбиране 

Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Период дни Days Цифров При поставяне на 
нова Z задача по 
подразбиране

Идентификационен 
номер на X задача

TID Цифров При поставяне на 
нова задача за Х 
отчет

Начална дата SD Дата При поставяне на 
нова задача за Х 
отчет

Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

Период минути MIN Цифров При поставяне на 
нова задача за Х 
отчет

Крайна дата ED Дата При поставяне на 
нова задача за Х 
отчет

Формат
2010-02-16T16:47:31.0Z

II SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ

1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране 
(Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.

Но-
мер Описание на полето

Максимална дъл-
жина Формат

    (брой знаци)  

1. IMSI номер на получател 16 Символен

2. Тип на задачата (Z) 2 Символен

3. ID на задача (TID) 16 Числов

3. Начална дата и час 19 дата и час (2010-02-16T16:47:31)

4. Продължителност в дни 3 Цифров

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS -а.
IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата 

SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.
2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).

Номер Описание на полето Максимална дължина (брой 
знаци)

Формат

1. IMSI номер на получател 16 Символен

2. Тип на задачата (ZP) 2 Символен

3. ID на задача (TID) 16 Числов
При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани 

и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпра-
щаните данни като идентификатор на задача присъства TID  на задачата по подразбиране, а тук 
изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в 
структурата на изпращаните данни със Z отчети.
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3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети – наблюдение на търговския обект.

Номер Описание на полето Максимал-
на дължина 
(брой знаци)

Формат

1. IMSI номер на получател 16 Символен

2. Тип на задачата (X) 2 Символен

3. ID на задача (TID) 16 Числов

3. Начална дата и час 19 дата и час (2010-02-16T16:47:31)

4. Продължителност в минути 4 Цифров

5 Крайна дата и час 19 дата и час (2010-02-17T16:47:31)

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS -а (разделени с препоръчвания символ/и).
При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (Без да се изпраща 

нищо). 
Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от 

X задачата (ако има такава).

При постъпване на нова X задача преди 
приключване на старата старата се деактивира 
и влиза в сила новата.

Таблица 1. Описание на кодовете за вид 
обект, подавани в поле PSType, подавани при 
регистрация и промяна на основни данни към 
НАП в XML схема

Код Вид дейност

1 2

1 Обект за продажба на автомобили и мо-
тоциклети

2 Обект за ТЕ с части и принадлежности за 
автомобили и мотоциклети

3 Обект за ТЕ с горива, смазочни материали

4 Обект за ТЕ с хранителни стоки

5 Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол

6 Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи

7 Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки

8 Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, 
осветителни тела

9 Обект за ТЕ с други стоки, некласифици-
рани другаде

10 Обект за ТД с части и принадлежности за 
автомобили и мотоциклети

11 Обект за ТД с автомобилни горива и сма-
зочни материали

1 2

12 Обект за ТД с месни изделия

13 Обект за ТД с тютюневи изделия или 
алкохол

14 Обект за ТД с хляб и хлебни изделия

15 Обект за ТД с плодове и зеленчуци

16 Обект за ТД с риба

17 Обект за ТД с разнородни хранителни стоки

18 Обект за ТД с фармацевтични стоки

19 Обект за ТД с ортопедични стоки

20 Обект за ТД с парфюмерийни и козме-
тични стоки

21 Обект за ТД с текстил

22 Обект за ТД с облекло

23 Обект за ТД с обувки

24 Обект за ТД с мебели

25 Обект за ТД с електрически уреди и ос-
ветителни тела

26 Обект за ТД с железария, бои, химически 
препарати

27 Обект за ТД с печатна литература и кан-
целарски стоки
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1 2

28 Обект за ТД със стоки втора употреба

29 Обект за ТД с антики и произведения на 
изкуството

30 Обект за ТД с бижутерия и часовници

31 Обект за ТД с компютри, офис техника

32 Обект за ТД с разнородни нехранителни 
стоки

33 Обект за ТД с други стоки, некласифици-
рани другаде

34 Обект за техническо обслужване и ремонт 
на автомобили и мотоциклети

35 Обект за ремонт на електрически уреди и 
осветителни тела

36 Обект за ремонт на мебели

37 Обект за ремонт на облекла и обувки

38 Обект за ремонт на бижутерия и часовници

39 Обект за ремонт на компютърна и офис 
техника

40 Обект за ремонт на други стоки, некласи-
фицирани другаде

41 Обект за настаняване на туристи - хотели

42 Друг обект за настаняване

43 Питейно заведение

44 Ресторант

45 Заведение само за хранене

46 Обект за продажба на жп билети 

47 Обект за продажба на самолетни билети 

48 Обект за продажба на билети за автобуси 

49 Обект за продажба на билети за морски и 
речен транспорт

50 Обект за продажба на билети за разнородни 
видове транспорт

51 Такси или маршрутка

52 Обект за предоставяне услуги по превоз 
на товари

1 2

53 Обект за предоставяне на услуги от тур-
оператор

54 Обект за предоставяне на пощенски и 
куриерски услуги

55 Обект за предоставяне на далекосъобщи-
телни услуги

56 Обект за предоставяне на финансови услуги

57 Обект за предоставяне на застрахователни 
услуги

58 Обект за предоставяне на брокерски услуги

59 Обект за предоставяне на услуги от имотни 
посредници

60 Обект за отдаване под наем на превозни 
средства

61 Обект за отдаване под наем на други ма-
шини, съоръжения, техника

62 Обект за оказване на услуги, свързани с 
компютърните технологии – консултации, 
разработка на софтуер, обработка на данни

63 Обект за научноизследователска и развойна 
дейност

64 Обект за предоставяне на счетоводни и 
одиторски услуги

65 Обект за предоставяне на юридически 
услуги

66 Обект за предоставяне на рекламни услуги

67 Обект за предоставяне на консултантски 
услуги, некласифицирани другаде

68 Обект за предоставяне на образователни 
услуги

69 Обект за предоставяне на медицински 
услуги

70 Обект за предоставяне на ветеринарни 
услуги

71 Кина, театри, концертни зали

72 Цирк, панаири, увеселителни паркове, 
ботанически градини, зоопаркове

73 Библиотеки, музеи, галерии
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1 2

74 Стадиони, спортни зали, спортни площад-
ки, басейни и други обекти за физическа 
култура и спорт

75 Обекти за залагания и хазарт

76 Обект за предоставяне на услуги по по-
чистване на обекти и лични вещи

77 Обект за обмен на валута в брой

“
§ 56. Създава се приложение № 18 към 

чл. 26, ал. 1, т. 10:

„Приложение № 18 
към чл. 26, ал. 1, т. 10

60 x 40 пиксела
Забележка. За доработените ФУ по § 58, ал. 3, 

работещи с матрични буквено-цифрови печа-
тащи устройства е допустимо фискалното лого 
да е без очертанията на картата на България.“   

§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, 
с изключение на образците на боновете, думи-
те „код по БУЛСТАТ“, „кодът по БУЛСТАТ“, 
„ЕИК по БУЛСТАТ“, „eдинен идентификационен 
код по БУЛСТАТ“, „идентификационен код по 
БУЛСТАТ“ се заменят с „идентификационен 
номер по чл. 84 ДОПК “.

§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, 
с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение 
№ 15, т. 1, ред 5,  думите „компетентната тери-
ториална дирекция на Националната агенция 
за приходите (ТД на НАП)“, „компетентната 
териториална дирекция на Националната аген-
ция за приходите“, „компетентната ТД на НАП“, 
„ТД на НАП“ се заменят с „НАП“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дей-

ността си в съответствие с изискванията на 
тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в 
срок до 31 декември 2010 г.; 

2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопа-
дащи в т. 1 – в срок до 30 септември 2011 г.; 

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи 
в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г. 

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, 
отговарящи на изискванията на тази наредба, 
но не по-късно от изтичане на сроковете по 
предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат 
досегашния ред за регистриране и отчитане на 
продажбите в търговски обекти, включително 
по отношение изискванията към ФУ, въвежда-
нето във и извеждането им от експлоатация.

(3) При постоянна неосигуреност на дис-
танционна връзка от страна на мобилния 
оператор поради липса на покритие лицата по 
чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране 
и отчитане на продажбите в търговски обек-
ти, включително по отношение изискванията 
към ФУ, въвеждането във и извеждането им 
от експлоатация, до осигуряване на покритие.

(4) След срока по ал. 1 се допуска използ-
ване на одобрените до влизане в сила на тази 
наредба ФУ, след доработка в съответствие с 
изискванията за дистанционна връзка с НАП, 
преминали одобрение по реда на глава втора. 
Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния 
терминал се извършва от производителя или 
от упълномощена от производителя сервизна 
фирма. 

(5) В случаите на ал. 4 не е задължително 
използването на КЛЕН. По отношение на из-
искванията към контролната лента се прилага 
досегашният ред.

(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, 
се допуска да се използват до изтичане на срока 
по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага. 

§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които 
производителите или вносителите са подали 
заявление до влизане в сила на тази наредба, 
но процедурата не е приключила до същата 
дата, се прекратява.

§ 61. Свидетелство за регистрация на фи-
скални устройства, издадено до влизане в сила 
на тази наредба, е валидно до издаване на 
ново свидетелство в случаите, предвидени в 
тази наредба.

§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. 
включително производителите или вносителите 
могат да продължат да разпространяват и/или 
продават типове ФУ, одобрени преди влизане 
в сила на тази наредба.

(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по 
същата разпоредба могат да въвеждат в експло-
атация и типове ФУ, одобрени преди влизане 
в сила на тази наредба.

§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“, с из-
ключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 
1 януари 2011 г.

Министър: С. Дянков
5475
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 30 от 2006 г. за изискванията към 
счетоводството, формата и съдържанието на 
финансовите отчети, справките, докладите и 
приложенията на застрахователите, преза-
страхователите и на здравноосигурителните 
дружества (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и 

доп., бр. 55 от 2007 г. и бр. 51 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1, т.  4 буква „а“ се отменя, 
а досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно 
„а“ и „б“.

§ 2. В член 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Брутните начислени (записани) премии 

включват признатите като приход премии по 
застрахователни договори от пряко застрахо-
ване и активно презастраховане, намалени с 
върнатите премии и отписаните вземания по 
предсрочно прекратени договори, сключени 
през отчетния период, отразени на ред „в т. ч. 
върнати премии и отписани вземания по пред-
срочно прекратени договори, сключени през 
отчетния период“. Възникващи през отчетния 
период корекции, свързани с вземания от пряко 
застраховане или активно презастраховане, по 
премии по отношение на договори, сключени 
през предходни отчетни периоди, се включват 
в „Други технически разходи, нетни от преза-
страховане“ на ред „в т. ч. върнати премии и 
отписани вземания по предсрочно прекратени 
договори, сключени през предходни отчетни 
периоди“.“

2. В ал. 6 думите „не включват“ се заменят 
с „включват“.

§ 3. В чл. 18, ал. 1 думите „премийния при-
ход по застраховане“ се заменят с „премийния 
приход по пряко застраховане“.

§ 4. В чл. 21 изречение второ се изменя така:  
„От сумата по изречение първо се приспадат 
получените суми по регреси и абандони.“

§ 5. В чл. 23, ал. 2 думите „или задбалансово, 
като установени активи“ се заличават.

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

1. В ал. 1 т.  1 и 2 се изменят така:
„1. оперативни разходи:
а) аквизиционни разходи са разходите, които 

произтичат от сключване или подновяване на 
застрахователните или здравноосигурителните 
договори; към тях се отнасят както преките 
разходи – аквизиционни комисиони (не се 
включват инкасовите комисиони при плащането 
на периодични премии), разходи за изготвяне на 
застрахователните или здравноосигурителните 
договори и за включването им в портфейла, 
така и косвените аквизиционни разходи – за 

реклама и административни разходи, свързани 
с изготвяне на оферти, сключване на договори 
и подновяване на вече сключени договори;

б) административни разходи  са  разхо-
дите по събиране на премии, обслужване на 
застрахователните или здравноосигурителните 
договори и презастраховането, обработване 
на бонуси и отстъпки, управление на застра-
хователния, здравноосигурителния или преза-
страхователния портфейл, както и разходи за 
персонала и амортизация, които не могат да 
се отнесат към аквизиционните разходи, към 
разходите за уреждане на претенции или към 
инвестиционните разходи; 

2. разходи по уреждане на претенции са раз-
ходите, които се включват  във възникналите 
претенции; към тях се отнасят тези за уреждане 
на претенции за изплащане на застрахователни, 
презастрахователни или здравноосигурителни 
обезщетения, суми или други задължения на 
основание застрахователни, презастрахователни 
или здравноосигурителни договори, независимо 
дали са направени от наетия щатен персонал 
или са разходи за външни услуги;“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) Бонусите, отстъпките и участието в 

положителния финансов резултат, които не са 
приспаднати от начисления премиен приход,  
включват сумите, които са предназначени за 
застраховащи, застраховани, осигурени и тре-
ти ползващи се лица. Бонусите и участието 
в положителния финансов резултат включват 
всички относими към финансовата година 
суми, изплатени и дължими на застраховащи, 
застраховани, осигурени и трети ползващи се 
лица, или заделени в тяхна полза, включително 
и суми, използвани за увеличение на техниче-
ските резерви или за намаляване на бъдещите 
премии, доколкото тези суми представляват 
разпределен излишък или печалба от дейността. 
Отстъпките са суми до размера, до който те 
представляват частично връщане на премии, 
отнасящи се за текущия отчетен период, с из-
ключение на случаите, когато намалението е 
направено в началото на срока на действие на 
договора при плащането на премията.“

§ 7. В чл. 37, т.  7 накрая се добавя „и раз-
мер на обезценените вземания от начислени 
регреси“.

§ 8. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 „Еле-
менти и структура на отчетите по чл. 5, ал. 2, 
т.  2 на застрахователите“ се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В „Баланс“:
а) заглавието на Раздел Е точка II от ак-

тива на баланса се изменя така: „Отсрочени 
аквизиционни разходи“;

б) към Раздел Ж „Натрупвания и доход 
за бъдещи периоди“ от пасива на баланса се 
създават две точки: т.  I. „Дял на презастрахо-
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вателите в отсрочените аквизиционни разходи“, 
т.  II. „Други натрупвания и доход за бъдещи 
периоди“ и „Общо по Раздел Ж“.

2. В „Отчет за доходите“:
а) към т.  1. „а“ от т.  I „Технически от-

чет – общо застраховане“ и от т.  II „Техни-
чески отчет – животозастраховане“ се създава 
нов ред: „в т. ч. върнати премии и отписани 
вземания по предсрочно прекратени договори, 
сключени през отчетния период (приспаднати 
от брутните начислени премии)“;

б) наименованието на т.  6. от т.  I „Техни-
чески отчет – общо застраховане“ и от т.  II 
„Технически отчет – животозастраховане“ се 
изменя така: 

„6. Бонуси, отстъпки и участие в положи-
телния финансов резултат, нетни от презастра-
ховане“;

в) към т.  8 от т.  I „Технически отчет – общо 
застраховане“ и към т.  9 от т.  II „Технически 
отчет – животозастраховане“се създава нов ред: 
„в т. ч. върнати премии и отписани вземания 

по предсрочно прекратени договори, сключени 
през предходни отчетни периоди“.

§ 9. В приложение № 2.1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В справка № ГА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕ-
ЗЕРВИ КЪМ 31.12 ............... ГОДИНА І част:

а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ 
ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се 
изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА 
НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗА-
СТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ 
ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИС-
ЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ 
ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. В справка № ГА.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕ-
ЗЕРВИ КЪМ 31.12 ............... ГОДИНА ІІ част, 
в колона със заглавие „РИСКОВ КАПИТАЛ“, 
след подколона със заглавие „БРУТЕН РАЗМЕР“ 
се създава подколона със заглавие „в т. ч. ПО 
ДОГОВОРИ ДО 3 ГОДИНИ ВКЛ.“. 

3. Създава се нова справка № ГА.1.3:

„Справка № ГА.1.3: Граница на платежоспособност към 31 декември на ............... година

Граница на платежоспособност
Стой-

ност

 Граница на платежоспособност     (=ГПI+ГПII+ГПIII+ГПIV+ГПV +ГПVI)  

ГПI Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и т. 2 от приложение № 1 към КЗ 
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП2)  

ГП1
Спрямо математическия резерв  

(в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)  

МР Брутен размер на математическия резерв  
КСП Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите  
РБУД Резерв за бъдещо участие в дохода  

БР Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)  
НМР Нетен размер на математическия резерв  

НКСП Нетен размер на  капитализираната стойност на пенсиите  
НР Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НР/БР) К1>0,85  

 ГП1= БР*К1*0,04  

ГП2
Изчисления спрямо рисковия капитал  

(извършват се за договори, за които рисковият капитал не е отрицателна величина)  

БРК1 Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години  
  БРК1*0,30 %  

БКР2 Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5 години  
  БКР2*0,15 %  

БКР3 Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително  
  БКР3*0,1 %  

РКбр РКбр =  БРК1 +  БРК2+  БРК3  
БРК Брутен рисков капитал  
НРК Нетен рисков капитал  
К2 Коригиращ коефициент К2= (НРК/БРК) К2>0,5  
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 ГП2= РКбр * К2  

   

ГПII
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3 от приложение № 1 към КЗ 

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  (ГП1 + ГП2 + ГП3 + ГП4)
 

ГП1 когато застрахователят носи инвестиционен риск  
БРир Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НРир Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НРир / БРир)   К1>0,85  

 ГП1= БРир * К1 * 0,04  

ГП2
когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на раз-

ходите по управление е фиксирана за период над 5 години  

БР Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НР Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
 К2 Коригиращ коефициент К2 (НР / БР)   К2>0,85  

 ГП2 = БР * К2 * 0,01  

ГП3
когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на раз-

ходите по управление не е фиксирана за период над 5 години  

АРн нетни административните разходи по застраховката за последния едногодишен период  
 ГП3 = АРн * 0,25  

ГП4 когато застрахователят покрива риска смърт  
БРКиф Брутен рисков капитал по застраховка  „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НРКиф Нетен рисков капитал по застраховка  „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  

К3 Коригиращ коефициент К3 = (НРКиф / БРКиф)   К3>0,5  
 ГП4 = БРКиф * К3 * 0,003  

   

ГПIII
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4 от приложение № 1 към КЗ 

Постоянна здравна застраховка  (ГП1 + ГП2)  
ГП1 граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т.  1 от Наредба № 21  

БМРзз Брутен математически резерв, включително резервът по активно презастраховане  
НМРзз Нетен размер на математическия резерв  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НМРзз / БМРзз)    К1>0,85  

 ГП1 = БМРзз * К1 * 0,04  

ГП2
граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21  

по-високия резултат от ГПп и ГПщ
 

Прил. 
№ 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  
ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  

ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  
П По-високия от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия  

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2 Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с пред-
строчно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  
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ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-
мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). 

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 
предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 
период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 
период  

ДП Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 
(ДП1 + ДП2 + ДП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  

ПРППн Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп Границата на платежоспособност  I метод  
 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  
   

Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания 

се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания 
по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В 

извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 
и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 
тригодишния период  

РППкр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на пе-
риода  

ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периоди  
(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  
ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  
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 ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 
x К1 > 74 400 000  

 Ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините: 
106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.  

   

ГПIV
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5 от приложение № 1 към КЗ 

Изкупуване на капитал   (= БРик * К1 * 0,04)  
БМРик Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане  
НМРик Нетен размер на математическия резерв  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НМРик / БМРик)    К1>0,85  
   

ГПV
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна застраховка 

определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ  
Прил. 
№ 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  
ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  

ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  

П По-високият от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия
 

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2 Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с пред-
строчно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-
мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). 

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 
предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 
период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 
период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 

(ДП1 + ДП2 + ДП3)  
РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  

ПРППн
Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния пери-

од  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
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БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп Границата на платежоспособност  I метод  
 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  
   

Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания 

се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания 
по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В 

извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 
и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 
тригодишния период  

РППкр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на пе-
риода  

ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периоди  
(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  
ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП  ) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  

 ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 
x К1 > 74 400 000  

ГПVI

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 1 от приложение № 1 към 
КЗ – Застраховка „Злополука“ 

определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ  
Прил. 
№ 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  
ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  

ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  
П По-високият от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия  

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2 Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с предсроч-
но прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-
мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). 

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  
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ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 

предшестващ предходния.  

ДП2
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 

период  

ДП3
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 

период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 

(ДП1 + ДП2 + ДП3)  
РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  

ПРППн
Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния пери-

од  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп Границата на платежоспособност  I метод  
 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  

 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  
   

Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените плащания 

се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени вземания 
по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца). В 

извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 
и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.  

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 

тригодишния период  

РППкр
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на пе-

риода  

ПРПП
Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периода  

(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  

ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП  ) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  

 
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 

x К1 > 74 400 000  
“

4. Създава се справка № ГА.1.4:
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„Справка № ГА.1.4: Справка за размера на собствените средства към 31 декември на ............... година

Граница на платежоспособност 

Собствени средства, намалени с нематериални активи

Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)  

Нар. 
№ 21 Участващи в изчислението параметри  

чл.  5, 
ал.  1  

т. 1 записан акционерен капитал (дялови вноски)  

т. 2 резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ  

т. 3
неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденти и други 

отчисления  

т. 4 преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството  

т. 5 суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти  

т. 6 сумите, привлечени като подчинен дълг  
чл.  5, 
ал.  2   

т. 1 невнесения капитал  

т. 2 номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции  

т. 3 загубата от текущата година и непокритите загуби от минали години  
т. 4 балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   
 -   

т. 5 балансовата стойност на участията по чл.  5, ал.  2, т.  5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   

 -   

 нематериални активи  
   

 Собствени средства, намалени с нематериалните активи: 0
“

5. В справка № ГА.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ – І ЧАСТ КЪМ 
31.12.......ГОДИНА:

а) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН 
ПРИХОД“ се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО 
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ 
ПЕРИОДИ“ (СЪГЛАСНО т.  ІI, 9 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2);

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (СЪГЛАСНО 
т.  IІ, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“.

6. В справка № ГА.3.2: ОБЩИ ДАННИ  ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ – II ЧАСТ КЪМ 
31.12.........ГОДИНА заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ  БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление 
на премиите или частично връщане на премии“ се изменя на: „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ 
И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на 
премии“.

7. След справка ГА.6 се създава  справка № ГА.7. ЕИП-ЖЗ: Сключени сделки при правото на 
установяване или свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕИП от 01.01 до края на ............
година, съгласно приложение 5.1 към чл. 8а, ал. 1, т.  1.
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§ 10. В приложение № 2.2 към чл. 6, ал. 1, т.  2 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В справка № ГБ.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ 31.12 ... ГОДИНА:   
а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: 

„НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;
б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА 

НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.
2. Създава се нова справка № ГБ 1.3 и заглавието „Граница на платежоспособност към 31 декември 

на  съответната година“ се заличава: 
„Справка № ГБ 1.3:

 
Граница на платежоспособност Стой-

ност

 Граница на платежоспособност (по-високия от резултатите ГПп и ГПщ, сравнен с ГПпр)  
Прил. № 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  

ПП
Премиен приход през последния едногодишен период (предходните 12 месеца), вкл. премиите по 

активно презастраховане  

Пр
Премиен приход по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за послед-

ния едногодишен период  

 Първи резултат (ПП + Пр x 0,5)  
ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  

ППрн
Пренос-премиен резерв към началото на периода по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от 

приложение № 1 към КЗ  

ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

ППркр
Пренос-премиен резерв към края на периода по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от прило-

жение № 1 към КЗ  

 Втори резултат  (ПП + Пр x 0,5 + ППн + ППрн x 0,5 – ППкр – ППркр x 0,5)  
 По-високия от първи и втори резултат  

ВП1 Частта от включените в премийния приход върнати премии през последния едногодишен период 
(предходните 12 месеца)  

ВП2 Частта от включените в премийния приход отписани вземания по премии във връзка с пред-
строчно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период (предходните 12 месеца)  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В из-
вършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 

суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 
 

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените пла-

щания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начисле-
ни вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 

 

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месе-

ца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и полу-
чените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 

 

ИП
Извършени плащания през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ИП1 + ИП2 + 

ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 
предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногоди-
шен период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногоди-
шен период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния пе-

риод – предходните 36 месеца (ДП1 + ДП2 + ДП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца  (РППкр – РППн)  

ПРППн
Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния 

период  
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ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 

месеца  (ПРППкр – ПРППн)  

НВП Нетни възникнали претенции през предходните 36 месеца  (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 36 месеца  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп
Границата на платежоспособност  I метод  
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  

   

Прил. № 2
ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на 

претенциите  

ИП

Общият размер на извършените плащания по претенции (включително и плащания по активно 
презастраховане) през последните 3 едногодишни периоди (предходните 36 месеца), съответно 
последните 7 едногодишни периоди, когато основно се покриват един или повече от рисковете 

„буря“, „градушка“, „замръзване“ или кредитни рискове, без да се приспадат възстановените 
обезщетения и суми от презастрахователи, приходите от регреси и с включени разходи за ликви-

дация на щети

 

П      Извършените плащания по претенции по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложе-
ние № 1 към КЗ  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото 
на тригодишния (седемгодишния) период  

РППкр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на 
периода  

ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 (7) едногодишни периоди  
(РППкр – РППн)  

РППрн
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застрахов-
ки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към началото на тригодишния (седемго-

дишния) период 
 

РППркр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по застрахов-
ки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към края на периода  

ПРППр Промяна в резерва за предстоящи плащания по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от прило-
жение № 1 към КЗ за предходните 3 (7) едногодишни периоди  (РППркр – РППрн)  

ПР Приходи от регресни искове през предходните 3 (7) едногодишни периоди  

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в 
резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодиш-

ни периоди
 

1/7 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в 
резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 7 едногодиш-

ни периоди
 

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  

ГПщ

Границата на платежоспособност  ІI метод  

ГПщ = (ИП + П x 0,5 + ПРПП +  ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП + П x 0,5 + 
ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 < 74 400 000  

ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + П x 0,5 + ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x 
К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + П x 0,5 + ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 > 74 400 000

 

чл.  22 от 
Наредба 
№ 21   

ГПпр граница на платежоспособност за предходния едногодишен период  

К
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода / нетен резерв за предсто-
ящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1  

 Граница на платежоспособност (ГПпр * К)  

“
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3. Създава се справка № ГБ.1.4: 
„Справка № ГБ.1.4: Справка за размера на собствените средства към 31 декември на .................. година:

Граница на платежоспособност  

Собствени средства, намалени с нематериални активи

Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)  

Нар. 
№ 21 Участващи в изчислението параметри  

чл.  5, 
ал.  1  

т. 1 записан акционерен капитал (дялови вноски)  
т. 2 резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ  

т. 3
неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденти 

и други отчисления  

т. 4 преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството  
т. 5 суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти  
т. 6 сумите, привлечени като подчинен дълг  

чл.  5, 
ал.  2   

т. 1 невнесения капитал  
т. 2 номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции  
т. 3 загубата от текущата година и непокритите загуби от минали години  

т. 4
балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се 

участията)  
 -   
 -   
 -   

т. 5
балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се 

участията)  

 -   
 -   
 -   

 нематериални активи  
   
 Собствени средства, намалени с нематериалните активи: 0

“
4. В справка № ГБ.3.1: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ КЪМ 31.12........ 

ГОДИНА – I част:
а) в колона „БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД“ заглавието на първа подколона се изменя така: „ОБЩО 

(съгласно т. І, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;
б) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ 

се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО 
ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ 
(СЪГЛАСНО т.  І, 8 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (ПРИСПАДНАТИ 
ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД)“;

в) в заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление на премиите 
или частично връщане на премии“ се изменя на „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ 
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В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на 
премии“. 

5. В справка № ГБ.3.2: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ КЪМ 31.12.........
ГОДИНА – II част:

а) след колона „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (без разходи за уреждане на претенции)“ се добавя 
колона със заглавие „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ с две подколони: „БРОЙ“ и „СУМА“;

б) колона със заглавие „ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НАЧИСЛЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕГРЕСИ И АБАНДОНИ 
(приспаднати от изплатените обезщетения)“ се изменя така: „ПОЛУЧЕНИ СУМИ ПО РЕГРЕСИ И 
АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“.

6. След справка № ГБ.8.2 се създават следните справки : 
6.1. Справка № ГБ.9.1. ЕИП-ОЗ: Сключени сделки при правото на установяване или свободата на 

предоставяне на услуги на територията на ЕИП за периода от 01.01 до края на ..... ....година, съгласно 
приложение № 5.2 към чл. 8а, ал. 1, т.  2.

6.2. Справка № ГБ.9.2. ЕИП-ГО: Сключени сделки при правото на установяване или свободата на 
предоставяне на услуги на територията на ЕИП от 01.01 до края на ..........година, съгласно приложение № 5.2 
към чл. 8а, ал. 1, т.  2.

§ 11. В приложение № 2.3 към чл. 6, ал. 1, т.  3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В справка № ГВ.2. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12............... ГОДИНА се създава 

таблица 8: 
„Таблица 8. Репо сделки, заемане и отдаване на актив:

№ Видове 
активи

Тип сделка 
(репо, обратно 
репо, заемане 
или отдаване)

Насрещна 
страна

Стойността 
на актива при 

началното 
прехвърляне

Стойността 
на актива при 

приключване на 
сделката

Начална дата на 
сделката Матуритет

1.        

2.        

3.        

4.        
“

§ 12. В приложение № 3.1 към чл. 7, ал. 1, т.  2 (а) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В справка № ТА.1.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА ......... ГОДИНА 

І част:
а) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: 

„НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;
б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА 

НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.
2. В справка № ТА.1.2: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ КЪМ КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА ......... ГОДИНА 

ІІ част, в колона със заглавие „РИСКОВ КАПИТАЛ“ след подколона със заглавие „БРУТЕН РАЗМЕР“ се 
създава подколона със заглавие „в т. ч. ПО ДОГОВОРИ ДО 3 ГОДИНИ ВКЛ.“ 

3. В справка № ТА.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. 
ДО КРАЯ НА ....... ТРИМЕСЕЧИЕ НА ......... ГОДИНА:

а) в колона със заглавие „БРОЙ ДОГОВОРИ“ след подколона „ДЕЙСТВАЩИ КЪМ КРАЯ НА 
ТРИМЕСЕЧИЕТО“ се създава подколона със заглавие „в т.  ч. НОВОСКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 
01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“;

б) в колона със заглавие „БРОЙ  ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА“ след подколона със заглавие „ПО 
ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“ се създава подколона със заглавие „в т. ч. 
ПО НОВОСКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО“;

в) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ 
се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО 
ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ 
(съгласно т. ІI, 9 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (съгласно т. IІ, 
1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

г) колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ И ОТСТЪПКИ, вкл. намаление на премиите или 
частично връщане на премии“ се изменя така: „ИЗПЛАТЕНИ БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В 
ПОЛОЖИТЕЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на премиите или частично връщане на премии“.
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4. Създава се справка № ТА.6:

„Справка № ТА.6: Граница на платежоспособност към края на ................. тримесечие на .......... година:

Граница на платежоспособност
Стой-

ност

 Граница на платежоспособност     (=ГПI+ГПII+ГПIII+ГПIV+ГПV +ГПVI)  

ГПI Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 1 и 2 от приложение № 1 към КЗ 
Застраховка „Живот“ и рента и Женитбена и детска застраховка (= ГП1+ГП2)  

ГП1
Спрямо математическия резерв  

(в размера на резерва се включва и резервът по активно презастраховане)  

МР Брутен размер на математическия резерв  
КСП Брутен размер на капитализираната стойност на пенсиите  
РБУД Резерв за бъдещо участие в дохода  

БР Сума на брутните резерви (МР+КСП+РБУД)  
НМР Нетен размер на математическия резерв  

НКСП Нетен размер на  капитализираната стойност на пенсиите  
НР Сума на нетните резерви (НМР+НКСП)  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НР/БР) К1>0,85  

 ГП1= БР*К1*0,04  

ГП2
Изчисления спрямо рисковия капитал  

(извършват се за договори, за които рисковия капитал не е отрицателна величина)  

БРК1 Брутен рисков капитал за договори със срок над 5 години  
  БРК1*0,30 %  

БКР2 Брутен рисков капитал за договори със срок над 3 години, но не повече от 5 години  
  БКР2*0,15 %  

БКР3 Брутен рисков капитал за договори със срок до 3 години включително  
  БКР3*0,1 %  

РКбр РКбр =  БРК1 +  БРК2+  БРК3  
БРК Брутен рисков капитал  
НРК Нетен рисков капитал  
К2 Коригиращ коефициент К2= (НРК/БРК) К2>0,5  

 ГП2= РКбр * К2  

   

ГПII
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 3 от приложение № 1 към КЗ 

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  (ГП1 + ГП2 + ГП3 + ГП4)
 

ГП1 когато застрахователят носи инвестиционен риск  
БРир Брутен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НРир Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НРир / БРир)   К1>0,85  

 ГП1= БРир * К1 * 0,04  

ГП2
когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на раз-

ходите по управление е фиксирана за период над 5 години  

БР Брутен размер на резерв по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НР Нетен размер на резерва по застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
 К2 Коригиращ коефициент К2 = (НР / БР)   К2>0,85  

 ГП2 = БР * К2 * 0,01  

ГП3
когато застрахователят не носи инвестиционен риск и пренесената сума за покриване на раз-

ходите по управление не е фиксирана за период над 5 години  
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АРн нетни административните разходи по застраховката за последния едногодишен период  
 ГП3 = АРн * 0,25  

ГП4 когато застрахователят покрива риска смърт  
БРКиф Брутен рисков капитал по застраховка  „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  
НРКиф Нетен рисков капитал по застраховка  „Живот“, свързана с инвестиционен фонд  

К3 Коригиращ коефициент К3 = (НРКиф / БРКиф)   К3>0,5  
 ГП4 = БРКиф * К3 * 0,003  

   

ГПIII
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 4 от приложение № 1 към КЗ 

Постоянна здравна застраховка  (ГП1+ГП2)  
ГП1 граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 14, ал. 1, т.  1 от Наредба № 21  

БМРзз Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане  
НМРзз Нетен размер на математическия резерв  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НМРзз / БМРзз)    К1>0,85  

 ГП1 = БМРзз * К1 * 0,04  

ГП2
граница на платежоспособност, определена по реда на чл. 20 от Наредба № 21  

по-високия резултат от ГПп и ГПщ
 

Прил. 
№ 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  
ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  

ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  
П По-високият от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия  

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2 Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с пред-
строчно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-
ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-

мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 
предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 
период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 
период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 

(ДП1 + ДП2 + ДП3)  
РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  
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ПРППн Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп Границата на платежоспособност  I метод  
 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  
   

Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взема-
ния по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  В 
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 

и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   
ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 

тригодишния период  

РППкр
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на 

периода  

ПРПП
Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периоди  

(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  
ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП  ) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  

 
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 

x К1 > 74 400 000  

 
ако застраховката отговаря на условията по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 21, величините: 

106 200 000 и 74 400 000 се намаляват до една трета от стойността им.  
   

ГПIV
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 5 от приложение № 1 към КЗ 

Изкупуване на капитал   (= БРик * К1 * 0,04)  
БМРик Брутен математически резерв, включително резерва по активно презастраховане  
НМРик Нетен размер на математическия резерв  

 К1 Коригиращ коефициент К1= (НМРик / БМРик)    К1>0,85  
   

ГПV
Граница на платежоспособност за застраховки по раздел І, т. 6 – Допълнителна застраховка 

определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ  
Прил. 
№ 1

 I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
 

ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  
ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  
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 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  

П По-високият от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия
 

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2 Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с пред-
строчно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-
ни отчисления за последния едногодишен период  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-
ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-

мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 
предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 
период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 
период  

ДП Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 
(ДП1 + ДП2 + ДП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  

ПРППн Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп Границата на платежоспособност  I метод  
 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  
   

Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взема-
ния по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  В 
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 

и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   
ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 
тригодишния период  
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РППкр
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на 

периода  

ПРПП
Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 едногодишни периоди  

(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  
ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП  ) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  

 
ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 

x К1 > 74 400 000  

ГПVI

Граница на платежоспособност за застраховки по раздел ІІ, т. 1 от приложение № 1 към 
КЗ – Застраховка „Злополука“ 

определен по реда на чл. 20 – по-високия резултат от ГПп и ГПщ  
Прил. 
№ 1

 I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите
 

ПП Премиен приход през последния едногодишен период, вкл. премиите по активно презастраховане  
ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

 Спечелена премия за последния едногодишен период  (ПП + ППн – ППкр)  
П По-високият от премийния приход през последния едногодишен период  и спечелената премия  

ВП1 Частта от включените в премийния приход ПП върнати премии през последния едногодишен период  

ВП2
Частта от включените в премийния приход ПП отписани вземания по премии във връзка с пред-

строчно прекратени договори  

ВП3
Частта от включените в премийния приход ПП данъци, вноски във фондове и други законоустанове-

ни отчисления за последния едногодишен период  
ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-
шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-
ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взе-

мания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените 
суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

ДП1
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния период, 

предшестващ предходния.  

ДП2
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния едногодишен 

период  

ДП3
Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния едногодишен 

период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния период 

(ДП1 + ДП2 + ДП3)  
РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 години  (РППкр – РППн)  

ПРППн Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 

години  (ПРППкр – ПРППн)  
НВП Нетни възникнали претенции през предходните 3 години (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 3 години  (ИП + ПРПП)  
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К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  
ГПп Границата на платежоспособност  I метод  

 ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
 ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 000  

   
Прил. 
№ 2

ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на пре-
тенциите  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. В извър-

шените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 
начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период.  В извършените плаща-

ния се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и начислени взема-
ния по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 месеца).  В 
извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми 

и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат.   
ИП Извършени плащания през 3-годишния период  (ИП1 + ИП2 + ИП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към началото на 
тригодишния период  

РППкр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края на 
периода  

ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3-едногодишни периоди  
(РППкр – РППн)  

К1 1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната в резерва 
за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 едногодишни периоди  

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  
ГПщ Границата на платежоспособност  ІI метод  

 ГПщ = (ИП + ПРПП  ) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП +  ПРПП ) x К1 < 74 400 000  

 ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП +  ПРПП ) x К1 – 74 400 000 ]} x К2, когато (ИП + ПРПП ) 
x К1 > 74 400 000  

“
5. Създава се справка № ТА.7:
„Справка № ТА.7: Справка за размера на собствените средства към края на ................. тримесечие на 

.......... година:

Граница на платежоспособност  

Собствени средства, намалени с нематериални активи

Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 КЗ)  

Нар. № 21 Участващи в изчислението параметри  
чл.  5, 
ал.  1  

т. 1 записан акционерен капитал (дялови вноски)  

т. 2 резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ  

т. 3
неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденти и 

други отчисления  

т. 4 преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството  

т. 5 суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти  

т. 6 сумите, привлечени като подчинен дълг  
чл.  5, 
ал.  2   

т. 1 невнесения капитал  

т. 2 номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции  
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т. 3 загубата от текущата година и непокритите загуби от минали години  
т. 4 балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   
 -   

т. 5 балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   

 -   

 нематериални активи  
   

 Собствени средства, намалени с нематериалните активи: 0
“

§ 13. В приложение № 3.2 към чл. 7, ал. 1, т.  2 (б) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В справка № ТБ.1: ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА ................ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 

................. ГОДИНА:
а) след колона „Сумата на отложените аквизициони разходи – когато отчитането на тези разходи е 

съгласно чл. 24, ал. 2, т.  2“ се създава колона „Дял на презастрахователите в отложените аквизиционни 
разходи“;

б) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“ се изменя на: 
„НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ“;

в) заглавието на колона „ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“ се изменя на: „НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА 
НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ПОСРЕДНИЦИ“.

2. В справка № ТБ.3: ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ ОТ 01.01. ДО КРАЯ НА 
................ ТРИМЕСЕЧИЕ НА ................. ГОДИНА:

а) в колона „БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД“ заглавието на първа подколона се изменя така: „ОБЩО 
(съгласно т.  І, 1, „а“ от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

б) заглавието на колона „РАЗМЕР НА СТОРНИРАНИТЕ ПРЕМИИ ОТ БРУТНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД“ 
се изменя на „РАЗМЕР НА ВЪРНАТИТЕ ПРЕМИИ И ОТПИСАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДСРОЧНО 
ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ“;

аа) създава се първа подколона със заглавие: „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ 
(СЪГЛАСНО Т.І, 8 от Отчета за доходите от приложение № 1 към чл. 5, ал. 2)“;

бб) създава се втора подколона със заглавие „СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД (ПРИСПАДНАТИ 
ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЕН ПРИХОД)“.

в) заглавието на колона „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА“ се допълва с „(без разходи 
по уреждане на обезщетенията)“;

г) след колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА (без разходи по уреждане 
на обезщетенията)“ се създава нова колона „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ с две подколони: „БРОЙ“ и 
„СУМА“;

д) след колона „ОТКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ“ се създава нова колона със заглавие „ИЗПЛАТЕНИ 
БОНУСИ, ОТСТЪПКИ И УЧАСТИЕ В ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ, вкл. намаление на 
премиите или частично връщане на премии“;

е) заглавието на колона „ПОЛУЧЕНИ СУМИ И НАЧИСЛЕНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕГРЕСИ И 
АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“ се изменя на „ПОЛУЧЕНИ СУМИ ПО РЕГРЕСИ 
И АБАНДОНИ (приспаднати от изплатените обезщетения)“.

3. Създава се справка № ТБ.8: 
„Справка № ТБ.8: Граница на платежоспособност към края на .............. тримесечие на ................. година:

 Граница на платежоспособност Стойност

 Граница на платежоспособност (по-високия от резултатите ГПп и ГПщ, сравнен с ГПпр)  
Прил.№ 1  I метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо премиите  

ПП
Премиен приход през последния едногодишен период (предходните 12 месеца), вкл. премиите 

по активно презастраховане  

Пр
Премиен приход по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ за 

последния едногодишен период  

 Първи резултат (ПП + Пр x 0,5)  
ППн Пренос-премиен резерв към началото на периода  
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ППрн
Пренос-премиен резерв към началото на периода по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от 

приложение № 1 към КЗ  

ППкр Пренос-премиен резерв към края на периода  

ППркр
Пренос-премиен резерв към края на периода по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от 

приложение № 1 към КЗ  

 Втори резултат  (ПП + Пр x 0,5 + ППн + ППрн x 0,5 – ППкр – ППркр x 0,5)  
 По-високия от първи и втори резултат  

ВП1 Частта от включените в премийния приход върнати премии през последния едногодишен 
период (предходните 12 месеца)  

ВП2 Частта от включените в премийния приход отписани вземания по премии във връзка с 
предстрочно прекратени договори  

ВП3 Частта от включените в премийния приход данъци, вноски във фондове и други 
законоустановени отчисления за последния едногодишен период (предходните 12 месеца)  

ВП Върнати премии през последния едногодишен период  (ВП1 + ВП2 + ВП3)  

ИП1
Извършени плащания по претенции през едногодишния период, предшестващ предходния. 

В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и 
получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 

 

ИП2
Извършени плащания по претенции през предходния едногодишен период. В извършените 
плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както и получените суми и 

начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 
 

ИП3
Извършени плащания по претенции през последния едногодишен период (последните 12 

месеца). В извършените плащания се включват разходите за ликвидация на претенции, както 
и получените суми и начислени вземания по регреси, т. е. регресите не се приспадат. 

 

ИП
Извършени плащания през 3-годишния период – предходните 36 месеца (ИП1 + ИП2 + 

ИП3)  

ДП1 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през едногодишния 
период, предшестващ предходния.  

ДП2 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през предходния 
едногодишен период  

ДП3 Делът на презастрахователите в извършени плащания по претенции през последния 
едногодишен период  

ДП
Делът на презастрахователите в извършени плащания  по претенции през 3-годишния 

период – предходните 36 месеца (ДП1 + ДП2 + ДП3)  

РППн Резерв за предстоящи плащания към началото на тригодишния период  
РППкр Резерв за предстоящи плащания към края на периода  
ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 месеца  (РППкр – РППн)  

ПРППн
Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към началото на тригодишния 

период  

ПРППкр Дял на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания към края на периода  

ППРПП
Промяна в дела на презастрахователите в резерва за предстоящи плащания за предходните 36 

месеца  (ПРППкр – ПРППн)  

НВП Нетни възникнали претенции през предходните 36 месеца  (ИП – ДП + ПРПП – ППРПП)  
БВП Възникнали претенции през предходните 36 месеца  (ИП + ПРПП)  
К1 Коефициент  К1 = НВП/БВП,    К1 > 0,50  

ГПп

Границата на платежоспособност  I метод  
ГПп = (П – ВП) x 0,18 х К1, когато (П – ВП) < 106 200 000  
ГПп = [0,18 x 106 200 000 + 0,16 x (П – ВП – 106 200 000)] x К1, когато (П – ВП) > 106 200 
000  

   

Прил.№ 2
ІI метод – Граница на платежоспособност, изчислена спрямо средногодишния размер на 

претенциите  

ИП

Общият размер на извършените плащания по претенции (включително и плащания по активно 
презастраховане) през последните 3 едногодишни периоди (предходните 36 месеца), съответно 
последните 7 едногодишни периоди, когато основно се покриват един или повече от рисковете 

„буря“, „градушка“, „замръзване“ или кредитни рискове, без да се приспадат възстановените 
обезщетения и суми от презастрахователи, приходите от регреси и с включени разходи за 

ликвидация на щети
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П      Извършените плащания по претенции по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от 
приложение № 1 към КЗ  

РППн Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към 
началото на тригодишния (седемгодишния) период  

РППкр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, към края 
на периода  

ПРПП Промяна в резерва за предстоящи плащания за предходните 3 (7) едногодишни периоди  
(РППкр – РППн)  

РППрн
Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, 

по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към началото на 
тригодишния (седемгодишния) период 

 

РППркр Резерв за предстоящи плащания, включително резерва по активно презастраховане, по 
застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от приложение № 1 към КЗ към края на периода  

ПРППр Промяна в резерва за предстоящи плащания по застраховки по раздел II, т.  11, 12 и 13 от 
приложение № 1 към КЗ за предходните 3 (7) едногодишни периода  (РППркр – РППрн)  

ПР Приходи от регресни искове през предходните 3 (7) едногодишни периоди  

К1

1/3 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната 
в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 3 

едногодишни периоди
 

1/7 – когато общият размер на извършените плащания по претенции, съответно промяната 
в резерва за предстоящи плащания и приходите от регресни искове, е за последните 7 

едногодишни периоди
 

К2 Коефициент  К2 = НВП/БВП,    К2 > 0,50  

ГПщ

Границата на платежоспособност  ІI метод  
ГПщ = (ИП + П x 0,5 + ПРПП + + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 x 0,26 x К2,  когато (ИП + П x 0,5 
+ ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 < 74 400 000  

ГПщ = {0,26 x 74 400 000 + 0,23 x [(ИП + П x 0,5 + ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 – 74 
400 000 ]} x К2, когато (ИП + П x 0,5 + ПРПП + ПРППр x 0,5 – ПР) x К1 > 74 400 000

 

чл.  22 от 
Наредба 
№ 21   

ГПпр граница на платежоспособност за предходния едногодишен период  

К
коефициент = нетен резерв за предстоящи плащания в края на периода / нетен резерв за 
предстоящи плащания в началото на едногодишния период, К < 1  

 Граница на платежоспособност (ГПпр * К)  
“

4. Създава се справка № ТБ.9: 
„Справка № ТБ.9: Справка за размера на собствените средства към края на ................. тримесечие на .......... година:

Граница на платежоспособност  

Собствени средства, намалени с нематериалните активи

Гаранционен капитал (съгласно чл. 82 от КЗ)  

Нар. № 21 Участващи в изчислението параметри  
чл. 5, 
ал. 1  

т. 1 записан акционерен капитал (дялови вноски)  

т. 2 резервите и фондовете по чл. 66, ал. 2 КЗ  

т. 3
неразпределената печалба от минали години, намалена с очакваните плащания по дивиденти и други 

отчисления  

т. 4 преоценъчните резерви, образувани по реда на Закона за счетоводството  
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т. 5 суми, привлечени от застрахователя чрез дългово-капиталови (хибридни) инструменти  

т. 6 сумите, привлечени като подчинен дълг  
чл. 5, 
ал. 2   

т. 1 невнесения капитал  

т. 2 номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции  

т. 3 загубата от текущата година и непокритите загуби от минали години  
т. 4 балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   
 -   

т. 5 балансовата стойност на участията по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба № 21 (изброяват се участията)  
 -   
 -   

 -   

 нематериални активи  

   

 Собствени средства, намалени с нематериалните активи: 0
“

§ 14. В приложение № 3.3 към чл. 7, ал. 1, т. 2 (в) се правят следните изменения и допълнения:
1. В справка № ТВ.2. ИНВЕСТИЦИИ КЪМ КРАЯ НА ............ ТРИМЕСЕЧИЕ НА .............ГОДИНА се създава 

таблица 8: 
„Таблица 8. Репо сделки, заемане и отдаване на актив:

№ Видове 
активи

Тип сделка (репо, 
обратно репо, 
заемане или 

отдаване)

Насрещна 
страна

Стойността 
на актива при 

началното 
прехвърляне

Стойността 
на актива при 

приключване на 
сделката

Начална дата на 
сделката Матуритет

1.        

2.        

3.        

4.        
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Наредбата влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-Наредбата влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо- август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо- 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-10 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-0 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпо- Информацията по чл. 7, съобразена с разпо-

редбите на наредбата, се представя в комисията до 31 октомври 2010 г.
§ 16. В Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за 

финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., 
бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.) 
чл. 25, ал. 1 т. 15 се изменя така:

„15. отчети на застрахователя или презастрахователя по чл. 99, ал. 1, т. 2 и 3 КЗ“. 
§ 17. В Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от 

застрахователите и от презастрахователите и на здравноосигурителните резерви (обн., ДВ, бр. 36 
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2007 г. и бр. 3 от 2008 г.) чл. 13, ал. 9 думите „Алинея 7“ се заменят с 
„Алинея 8“.

§ 18. Наредбата се издава на основание § 12, ал. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 и чл. 101, ал. 1, 
т. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 99м, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и е приета 
с Решение № 120-Н от 09.06.2010 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: П. Чобанов
5237
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № Iз-1345 
от 17 юни 2010 г.

На основание чл. 151, ал. 2 ППЗМВР определям 
обща щатна численост на държавните служители 
с висше образование, на държавните служители 
със средно образование и на лицата, работещи 
по трудово правоотношение в МВР, както следва:

1. държавни служители с висше образова-
ние – 17 152 щатни бройки;

2. държавни служители със средно образова-
ние – 33 663 щатни бройки;

3. лица, работещи по трудово правоотноше-
ние – 7355 щатни бройки.

Изпълнението на заповедта възлагам на ди-
ректора на Специализирана административна 
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.

Заповедта влиза в сила от 29 юни 2010 г.

Министър: Цв. Цветанов
5413

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-57 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване на 
Частно средно общообразователно училище „Све-
ти Георги“ – София, изменям Заповед № РД-14-99 
от 2004 г. (ДВ, бр. 58 от 2004 г.), като в изречение 
първо думите „Антоан“ – ООД, съдебна регис-
трация – решение № 1 от 6.VІІ.1995 г., решение 
№ 2 от 27.ХІ.1998 г. и решение № 3 от 27.VІІ. 
2000 г. по ф.д. № 11772/95 на Софийския градски 
съд“ се заменят с „Уандър груп“ – ЕООД, ЕИК 
831728164, със седалище и адрес на управление 
София, район „Красно село“, бул. Генерал Тот-
лебен 2, вх. А, ет. 5, ап. 12“.

Министър: С. Игнатов
5395

ЗАПОВЕД № РД-14-58 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване 
на Частен професионален колеж по социални 

дейности и сигурност – Русе, изменям Заповед 
№ РД-14-41 от 2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.), като 
в изречение второ се добавя т. 3:

„3. код 345 Администрация и управление, 
професия код 345020 Фирмен мениджър, спе-
циалност код 3450212 Предприемачество и ме-
ниджмънт – четвърта степен на професионална 
квалификация, с прием след завършено средно 
образование, дневна и задочна форма на обучение.“

Министър: С. Игнатов
5396

ЗАПОВЕД № РД-14-59 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване 
на Частна целодневна детска градина „Златно 
зрънце“ – София, изменям Заповед № РД-14-274 
от 2007 г. (ДВ, бр. 81 от 2007 г.), изм. със Запо-
вед № РД-14-170 от 28.ХІІ.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 
2010 г.), като думите „София, кв. Драгалевци, ул. 
Лешникова гора 89, част ІІ, парцел VІІІ-411 по 
плана на София“ се заличават.

Министър: С. Игнатов
5397

ЗАПОВЕД № РД-14-60 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване на 
Частна профилирана гимназия „Дружба“ – Со-
фия, изменям Заповед № РД-14-111 от 1998 г. (ДВ, 
бр. 88 от 1999 г.), изм. и допълнена със Заповед 
№ РД-14-140 от 2002 г., (ДВ, бр. 73 от 2002 г.), изм. 
и допълнена със Заповед № РД-14-523 от 2008 г. 
(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), като след думите „Частна 
профилирана гимназия „Дружба“ – София“ се 
добавя ново изречение: „Училището има право да 
организира обучение в дневна форма по профил 
„Чуждоезиков“.“

Министър: С. Игнатов
5398

ЗАПОВЕД № РД-14-61 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване 
на Частно средно общообразователно училище 



БРОЙ 49  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  99   

„Орфей“ – София, изменям Заповед № РД-14-353 
от 2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изм. и допълнена 
със Заповед № РД-14-77 от 2009 г. (ДВ, бр. 51 от 
2009 г.), като думите „Училището се управлява 
и представлява от Маргарита Борисова Цонева“ 
се заменят с думите: „Училището се управлява 
и представлява от Милена Николова Калфова.“

Министър: С. Игнатов
5399

ЗАПОВЕД № РД-14-62 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на-
родната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 20, т. 5 и 8 от Наредба № 7 от 2001 г. за 
откриване, преобразуване, промени и закрива-
не на частни детски градини и училища и във 
връзка с молба от лицето, получило разрешение 
за откриване на Частен професионален колеж по 
мениджмънт – Сливен, изменям Заповед № РД-
14-49 от 2002 г. (ДВ, бр. 59 от 2002 г.), изм. със 
Заповед № РД-14-277 от 2008 г. (ДВ, бр. 64 от 
2008 г.), като изречение второ се изменя така: 
„Училището организира обучение по професи-
онално направление код 345 Администрация и 
управление, професия код 345020 Фирмен мени-
джър, специалност код 3450212 Предприемачество 
и мениджмънт, по професионално направление 
код 812 Пътувания, туризъм и свободно време, 
професия код 812030 Екскурзовод, специалност 
код 8120303 Организация на екскурзоводската 
дейност и по професия код 812040 Аниматор в 
туризма, код 8120403 Организация на аниматор-
ската дейност – четвърта степен на професионална 
квалификация, с прием след завършено средно 
образование, дневна и задочна форма на обучение.“

Министър: С. Игнатов
5400

ЗАПОВЕД № РД-14-63 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на-
родната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 2001 г. за откри-
ване, преобразуване, промени и закриване на 
частни детски градини и училища и във връзка 
с молба от лицето, получило разрешение за от-
криване на Частно средно общообразователно 
училище „Дружба“ – Пловдив, изменям Заповед 
№ РД-14-123 от 2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), 
изм. и доп. със Заповед № РД-14-142 от 2005 г. и 
Заповед № РД-14-228 от 13.VІІ.2007 г. (ДВ, бр. 62 
от 2007 г.), като след думите „Частно средно 
общообразователно училище „Дружба“ – Плов-
див“ се добавя ново изречение: „Училището има 
право да организира обучение в дневна форма 
по профил „Чуждоезиков“.“

Министър: С. Игнатов
5401

ЗАПОВЕД № РД-14-64 
от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за 
откриване, преобразуване, промени и закриване 
на частни детски градини и училища разрешавам 
на „Алтея АГ“ – ЕАД, представлявано от Цветко 
Борисов Рангелов, идентификационен код по 
БУЛСТАТ 200894140, със седалище и адрес на 
управление София, район „Витоша“, ж. к. Мали-
нова долина, ул. 16 № 2Б, кв. 6, да открие Частна 
целодневна детска градина „Германи“ – София.

1. Възпитанието и образованието в детската 
градина се организират и провеждат по утвърдена 
програма в съответствие с държавното образо-
вателно изискване за предучилищно възпитание 
и подготовка.

2. Детската градина има право да издава 
удостоверение за завършена подготвителна група.

 3. Официалният адрес на Частна целодневна 
детска градина „Германи“ – София, е: София, ж.к. 
Малинова долина, ул. 16 № 2Б, кв. 6, парцел І-1276.

4. Възпитанието и обучението на децата се 
провеждат на адрес: София, ж. к. Малинова до-
лина, ул. 16 № 2Б, кв. 6, парцел І-1276.

5. Детската градина се управлява и предста-
влява от Анна Стефанова Ангелова.

Министър: С. Игнатов
5402

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-530  
от 26 май 2010 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разно-
образие и т. 1 от Решение № 802 от 04.12.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.):

1. Обявявам защитена зона „Бакърлъка“ с 
идентификационен код BG0002077 в землищата 
на кв. Крайморие, община Бургас, с. Равадиново, 
с. Росен, гр. Созопол и с. Черноморец, община 
Созопол, област Бургас, с. Веселие, община При-
морско, с обща площ 335 078,919 дка, от които 
260,047 кв. км морски пространства.

2. Предмет на опазване в защитена зона „Ба-
кърлъка“ с идентификационен код BG0002077 са 
следните видове птици:

2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за 
биологичното разнообразие:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш 
гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), 
Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла 
чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), 
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia 
ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец 
(Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня 
(Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръс-
тиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 
(Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), 
Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив 



СТР.  100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 49

орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysae-Aquila chrysae- chrysae-chrysae-
tos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар 
(Pandion haliaetus), Сoкол скитник (�alco peregri-�alco peregri- peregri-peregri-
nus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна 
пъструшка (Porzana parva), Сив жерав (Grus grus), 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Малка черног-
лава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка 
(Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), 
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив 
кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач (�en-�en-
drocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella 
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), 
Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо 
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка 
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък 
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша 
гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipi-Accipi-
ter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 
Сирийски пъстър кълвач (�endrocopos syriacus), Го-
лям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), 
Полубеловрата мухоловка (�icedula semitorquata), 
Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan);

2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гму-
рец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps 
nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), 
Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), 
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна 
потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница 
(Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), 
Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена 
гага (Somateria mollissima), Среден нирец (Mergus 
serrator), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък 
ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo 
buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (�alco 
tinnunculus), Сoкол орко (�alco subbuteo), Вoден 
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula 
chloropus), Лиска (�ulica atra), Речен дъждосвирец 
(Charadrius dubius), Сребриста булка (Pluvialis squa-Pluvialis squa- squa-squa-
tarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 
Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям свирец 
(Numenius arquata), Малък червеноног водобегач 
(Tringa totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa 
nebularia), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка бу-
ревестница (Larus canus), Пчелояд (Merops apiaster), 
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на местообитанията 

на посочените в т. 2 видове птици за постигане на 
тяхното благоприятно природозащитно състояние;

3.2. възстановяване на местообитания на видове 
птици по т. 2, за които е необходимо подобряване 
на природозащитното им състояние.

4. Пълният опис на координатите на точките, 
определящи границата на защитена зона „Ба-
кърлъка“ с идентификационен код BG0002077, и 
координатният регистър на точките, описващи 
линията, ограничаваща откъм морето морските 
пространства, включени в защитената зона, са 
съгласно приложенията, неразделна част от за-
поведта, съхраняват се и са на разположение в 
МОСВ и РИОСВ  –  Бургас.

5. В границите на защитена зона „Бакърлъка“ 
с идентификационен код BG0002077 се включват 
морски пространства с обща площ 260,047 кв. км.

6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. залесяването на пасища, ливади и мера, 

както и превръщането им в обработваеми земи 
и трайни насаждения;

6.2. използването на пестициди и минерални 
торове в пасища;

6.3. косенето на тръстикови масиви и край-
брежна растителност в периода от 1 март до 15 
август;

6.4. паленето на тръстикови масиви и край-
брежна растителност;

6.5. изграждането на вятърни генератори за 
производство на електроенергия с изключение 
на тези, за които към датата на обнародване 
на заповедта в „Държавен вестник“ има започ-
ната процедура или са съгласувани по реда на 
глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, както и с изключение на тези за 
самостоятелно захранване на обекти.

7. Защитените територии, обявени по реда 
на Закона за защитените територии, попадащи 
в границите на защитена зона „Бакърлъка“ с 
идентификационен код BG0002077, запазват 
статута, категорията, границите и режимите си 
на опазване. Горното не отменя прилагането на 
забраните и ограниченията по тази заповед за 
тези територии.

8. В срок до две години от влизане в сила на 
заповедта РИОСВ  –  Бургас, да предприеме необ-
ходимите действия по отразяване на защитената 
зона в картата на възстановената собственост, 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за съответните землища.

9. Защитена зона „Бакърлъка“ с идентифика-
ционен код BG0002077 да се впише в регистрите 
на защитените зони, водени в МОСВ и РИО-
СВ  –  Бургас.

10. Нарушителите на тази заповед се наказват 
съгласно административнонаказателните разпо-
редби от Закона за биологичното разнообразие.

11. Заповедта влиза в сила от обнародването 
є в „Държавен вестник“.

12. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър: Н. Караджова
4948

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-80 
от 11 ноември 2009 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на гр. Сандански (без територията 
на Промишлена зона – Сандански, жп гара Сан-
дански и недвижимите имоти на железопътната 
инфраструктура в землището на гр. Сандански по 
жп линията Симитли – Кулата (Петрич), община 
Сандански, област Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 21.V.2008 г. на Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5327

ЗАПОВЕД № РД-18-23 
от 14 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Елхово, община Николаево, 
област Стара Загора.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 15.Х.2009 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Стара 
Загора.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5328

ЗАПОВЕД № РД-18-24 
от 14 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Нова махала, община Николаево, 
област Стара Загора.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 15.Х.2009 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Стара 
Загора.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5329

ЗАПОВЕД № РД-18-25 
от 21 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Георги Дамяново, община 
Георги Дамяново, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 24.ІХ.2009 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5330

ЗАПОВЕД № РД-18-26 
от 21 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за  
землището на гр. Чипровци, община Чипровци, 
област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 24.ІХ.2009 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5331

ЗАПОВЕД № РД-18-27 
от 26 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Горна Арда и селата Билянска и 
Средок, община Смолян, област Смолян.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 10.ХІІ.2009 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5332

ЗАПОВЕД № РД-18-28 
от 26 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Арда и селата Алиговска, 
Гоздевица, Гудевица и Речани, община Смолян, 
област Смолян.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 10.ХІІ.2009 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5333

ЗАПОВЕД № РД-18-29 
от 27 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Горни Богров, район „Креми-
ковци“, Столична община, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.ХІІ.2008 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5334

ЗАПОВЕД № РД-18-30 
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Желява, район „Кремиковци“, 
Столична община, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 16.ХІІ.2008 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5335

ЗАПОВЕД № РД-18-31 
от 3 юни 2010 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Райнино, община Исперих, 
област Разград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 29.VІІ.2009 г.  на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Разград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
влизат в сила за имотите, които не са засегнати 
от подадените до съда жалби, след изтичане на 
срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5336

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1096 
от 26 февруари 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси-
те и  Решение № 328 от 21.V.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно над-
даване на 28.VII.2010 г. в 11 ч. в сградата на 
агенцията,  пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата 
на техническо помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3, 
бл. 25, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Възраждане“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална  цена – 25 000  лв. Сделката  се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000  лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв.,  се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 26.VII.2010 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5238

РЕШЕНИЕ № 1121 
от 19 март  2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси-
те и Решение № 766 от 26.VІІ.2007 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе  публичен търг с явно надда-
ване на 2.VІІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията,  пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение № 1, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, 
до бл. 5,  общински нежилищен имот, стопанис-
ван от район „Сердика“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална  цена – 38 000  лв. Сделката  не 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000  лв.
4.  Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 29.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация –  360 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 
1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга,  в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч, в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време,  след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет:  В. Чилова
5239

РЕШЕНИЕ № 1122 
от 19 март 2010 г.

На основание чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и кон-
курсите и  Решение № 899 от 28.IX.2007 г. на 
Столичния общински съвет Надзорният съвет 
на Столичната общинска агенция за привати-
зация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно надда-
ване на 29.VII.2010 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията,  пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до 
бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Триадица“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална  цена – 6000  лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв.,  се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 27.VII.2010 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч.  Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5240

РЕШЕНИЕ № 1130 
от 26 март  2010 г.

На основание чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси-
те и Решение № 591 от 10.ІХ.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация  реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно надда-
ване на 3.VІІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на аген-
цията,  пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
помещение № 1 към трафопост, ж. к. Дружба 1, 
до бл. 104,  общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Искър“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална  цена – 4000  лв. Сделката  не се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 30.VІІ.2010 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация –  240 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга,  в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч, в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет:  В. Чилова
5241

РЕШЕНИЕ № 1132 
от  26 март  2010 г.

На основание чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур-
сите и Решение № 324 от 21.V.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация  реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване 
на 4.VІІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,  
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис 
№ 4, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3,  общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраж-
дане“, заедно със съответното право на строеж.
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2. Начална  цена – 45 000  лв. Сделката   се 
облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 2000  лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 2.VІІІ.2010 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч.  Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга,  в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно-
то му време  след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5242

РЕШЕНИЕ № 1188 
от 14 май 2010 г.

На основание чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси-
те и  Решение № 673 от 29.Х.2009 г. на Столичния 
общински съвет Надзорният съвет на Столичната 
общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе  публичен търг с явно надда-
ване на 29.VII.2010 г. в 14 ч., в сградата на аген-
цията,  пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на 
магазин № 2, ж.к. Младост 4, бл. 438,  вх. Г(4), 
ет. 1,  общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Младост“, заедно със съответното 
право на строеж.

2. Начална  цена – 108 000  лв. Сделката не 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000  лв.
4. Депозитът за участие – 10 800 лв.,  се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 27.VII.2010 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч.  Цената на тръжната 
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга,  в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5243

РЕШЕНИЕ № 1191 
от 14 май 2010 г.

На основание чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси-
те и  Решение № 975 от 11.Х.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 28.VII.2010 г. в 14 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, стопа-
нисван от район „Панчарево“, заедно с право на 
собственост върху поземлен имот.

2. Начална  цена – 34 000  лв. Сделката   не 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 2000  лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв.,  се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно 
от  работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документа-
ция – до 26.VII.2010 г. вкл.  в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч.  Цената на тръжната 
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е  платима 
в брой в  сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно-
то му време  след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5244

ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 397 
от 29 януари 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, 
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1, 
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкур-
сите и Решение № 131 от 9.Х.2008 г. Общинският 
съвет – гр. Айтос, реши:

1. Утвърждава приватизационната оценка в 
размер 14 100 лв. за продажба на обект: общински 
нежилищен имот в с. Тополица, община Айтос, 
актуван с акт № 903 от 10.VІ.2002 г., представля-
ващ обособена част от втори етаж на търговска 
сграда, бивш кафе-аперитив, със застроена площ 
99 м2 и съответните идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху 
поземлен имот 200, състоящ се от 950 м2, попадащ 
в УПИ VІ в кв. 13 по плана на с. Тополица, за 
начална тръжна цена.

2. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване на 31-вия ден след датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“, а ако този ден е 
неприсъствен – на първия следващ работен ден в 
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стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3, от 
10 ч. за продажбата на обект: общински нежили-
щен имот в с. Тополица, община Айтос, актуван 
с акт № 903 от 10.VІ.2002 г., представляващ обо-
собена част от втори етаж на търговска сграда, 
бивш „кафе-аперитив“, със застроена площ 99 м2 
и съответните идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж върху поземлен 
имот 200, състоящ се от 950 м2, попадащ в УПИ 
VІ в кв. 13 по плана на с. Тополица.

3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от 
началната тръжна цена по т. 1.

4. Депозитът за участие е парична вноска 
1410 лв. и се превежда до последния работен ден, 
предхождащ търга, по банкова сметка BG 07 BUIN 
78553380820030 в ТБ „Алианц България“ – АД, 
клон Бургас.

5. Тръжната документация на цена 100 лв. без 
ДДС, внесени в касата на общината, се получава 
в Центъра за услуги и информация на гражданите 
на общината до два работни дни преди датата 
на търга.

6. Подаването на документи за участие се 
извършва до последния работен ден, предхождащ 
търга, в Центъра за услуги и информация на 
гражданите на общината.

7. Начин на плащане – достигнатата при търга 
цена се заплаща еднократно в левове в деня на 
сключване на договора.

8. Утвърждава тръжната документация за 
провеждане на търга.

9. Оглед може да се извършва всеки работен 
ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на 
търга, след предварителна заявка и представен 
платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация.

10. Възлага на кмета на общината да извърши 
всички последващи действия по процедурата за 
приватизация съгласно Наредбата за търговете 
и конкурсите и да сключи приватизационния 
договор със спечелилия търга участник.

Председател: З. Али
5355

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 472 
от 25 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бра-
цигово, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе 
на линеен обект – далекосъобщителна мрежа за 
разпространение на радио- и телевизионни програ-
ми и предоставяне на високоскоростен интернет 
в сервитута на път ІІІ-377 (Пещера – Брациго-
во – Равногор), представляващ ПИ 000245 по КВС 
на землище гр. Брацигово, съгласно приложения 
проект, разгледан от ОбЕСУТ с решение № 4 от 
протокол № 5 от 24.ХІ.2009 г.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от неговото 
съобщаване.

Председател: Д. Николова
5356

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО 

ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-6 
от 17 юни 2010 г.

На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за тър-
говете и конкурсите, решение-протокол № 32 от 
18.ІІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, 
и решение-протокол № 27 от 16.ІІ.2010 г. на 
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и 
публично частно партньорство – Бургас, реши:

1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ от 16,30 ч. в заседателната зала на Община 
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с 
явно наддаване за продажба на общински нежи-
лищен имот: незавършено строителство в ж.к. 
Меден рудник (бл. 135), Зона Г, УПИ XV, кв. 82, 
с прилежащ терен 4228 кв.м, Бургас, с начална 
тръжна цена в размер 583 700 лв., стъпка на 
наддаване 6000 лв. и депозит за участие в размер 
58 370 лв.

2. Тръжната документация се закупува в 
агенцията, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, 
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 13-ия 
ден включително от датата на обнародването 
на решението в „Държавен вестник“ на цена 
200 лв., платими в брой в касата на агенцията. 
Физическите лица закупуват лично или с нотари-
ално заверено пълномощно. Юридическите лица 
представят удостоверение за актуално състояние 
и документ за самоличност, ако закупуват лич-
но или с пълномощно, издадено от управителя 
(директора), което да е нотариално заверено, ако 
се закупува чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер 58 370 лв. се 
внася по банков път до 15-ия ден включително от 
датата на обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“ по IBAN сметка на агенция № BG 
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска 
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането 
на депозита се извършва безкасово с платежно 
нареждане по банковата сметка на кандидата в 
срок 5 работни дни след изтичането на срока за 
обжалване на решението на Надзорния съвет за 
определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обекта се извършва с предста-
вител на агенцията през всички работни дни до 
15-ия ден включително от датата на обнародването 
на решението в „Държавен вестник“ след пред-
ставен платежен документ за закупена тръжна 
документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията 
за участие в търга – в агенцията всеки работен 
ден до 15-ия ден включително от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“. 
Изпращане на предложения по пощенски път 
не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпореди-
телни сделки с имота, сключването на договори 
за придобиване на дялово участие, за наем, за 
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване 
на вземания, както и поемане на менителнични 
задължения.

Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
5299
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 958 
от 20 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико 
Търново, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и 
електрификация и комуникационно-транспортен 
план към ПУП за ПИ № 057109 (образуван от 
ПИ № 057108), местност Коренаците, землище 
на с. Самоводене, община Велико Търново, за 
промяна предназначението на имота и 577 кв. м 
за транспортен достъп, част от ПИ № 150191.

За поземлен имот № 057109, местност Ко-
ренаците, землище на с. Самоводене, община 
Велико Търново, се определя предназначение „За 
транспортно-комуникационна инфраструктура и 
обществено обслужване“ за изграждане на обект 
„Автосервиз, паркинг и трафопост“ при следните 
устройствени показатели: 

височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 40 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – 1,2;
минимална озеленена площ – 60 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на 

сервитутните зони са съгласно графичната част 
на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново 
пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски
5357

ОБЩИНА ДУЛОВО

РЕШЕНИЕ № 430 
от 31 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и 
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на прав-
ното състояние и приватизационните оценки и 
за условията и реда за лицензиране на оцените-
ли, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи 
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, 
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за 
търговете и конкурсите във връзка с Решение 
№ 403 от 30.IV.2010 г. Общинският съвет – гр. 
Дулово, реши: 

1. Приема анализа на правното състояние и 
приватизационната оценка на общински нежи-
лищен имот  – масивна двуетажна сграда, бивш 
Младежки дом, със застроена площ 146 кв. м и 
РЗП 292 кв. м, заедно с дворно място с площ 
833,58 кв. м, представляващо УПИ ХХХVІІ-414 
по плана за регулация на с. Паисиево от 1990 г., 
при граници на имота: УПИ ХХХVІ-379, улица и 

УПИ ХХХVІ-378 в с. Паисиево, община Дулово, 
ул. Хан Аспарух 2Б, описан подробно в АЧОС 
№ 1151 от 1.IV.2010 г., с  приватизационна оценка 
28 113 лв., без включен ДДС.

2. Продажбата на общинския  нежилищен имот 
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно 
наддаване, който да се проведе на 21-вия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 10 ч. в зала 13  на административната 
сграда на Община Дулово при начална тръжна 
цена 28 113 лв., без включен ДДС, и стъпка на 
наддаване 2811,30 лв. Ако 21-вият ден е неприсъст-
вен, търгът да се проведе на следващия работен 
ден от същия час и на същото място.

3. Плащането на цената да се извърши само 
в левове, като не се допускат други платежни 
средства.

4. Депозитната вноска в размер 2811,30 лв. 
се внася по сметка на Община Дулово: IBAN: 
BG87 IORT 80893224762662, SWIFT BIC на „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Дулово, IORTBGSF, до 
17-ия ден от датата на обнародване на решени-
ето в „Държавен вестник“. Ако 17-ият ден  е 
неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на 
следващия работен ден.

5. Тръжната документация за общинския не-
жилищен имот се закупува от стая 24 на Община 
Дулово до 17-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“ .

6. Предложенията за участие в търга се пода-
ват в запечатан плик в деловодството на Община 
Дулово, стая 3, до 17 ч. на 17-ия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“. 
Ако 17-ият ден  е неприсъствен, предложенията 
се подават на следващия работен ден.

7. Оглед на общинския нежилищен имот се 
извършва  след закупуване на тръжната доку-
ментация до 17-ия ден от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“.

8. Утвърждава тръжната документация, пред-
ставляваща приложение № 1, както и информа-
ционния меморандум на общинския недвижим 
имот и определя такса за закупуването є в размер 
150 лв. без ДДС.

9. При  неявяване на кандидати да се проведе 
повторен търг  на 43-ия ден от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ при 
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 
са съответно 39-ият от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

10. Възлага на кмета на общината правомощи-
ята на орган на приватизация, регламентирани в 
Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: С. Галиб
5337

РЕШЕНИЕ № 431 
от 31 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и 
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на прав-
ното състояние и приватизационните оценки и 
за условията и реда за лицензиране на оцените-
ли, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
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информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
и за документите и сведенията, представляващи 
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, 
т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за 
търговете и конкурсите във връзка с Решение 
№ 403 от 30.ІV.2010 г. Общинският съвет – гр. 
Дулово, реши: 

1. Приема анализа на правното състояние и 
приватизационната оценка на общински нежи-
лищен имот – масивна едноетажна сграда – бив-
ша здравна служба, построена през 1963 г., със 
застроена площ 90 кв.м заедно с дворно място 
с площ 1110 кв.м, представляващо УПИ ІІІ в 
кв. 12 по плана за регулация на с. Колобър, при 
граници на имота: улица, УПИ ІІ, УПИ ХІІІ 
и УПИ ІV, в с. Колобър, община Дулово, ул. 
Четвърта 3, описан подробно в АЧОС № 1155 от 
20.ІV.2010 г., с приватизационна оценка 4870 лв. 
без включен ДДС.

2. Продажбата на общинския нежилищен имот 
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно 
наддаване, който да се проведе на 21-вия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в зала 13 на административната 
сграда на Община Дулово при начална тръжна 
цена 4870 лв., без включен ДДС, и стъпка на над-
даване 487,70 лв. Ако 21-вият ден е неприсъствен, 
търгът да се проведе на следващия работен ден 
от същия час и на същото място.

3. Плащането на цената да се извърши само 
в левове, като не се допускат други платежни 
средства.

4. Депозитната вноска в размер 487,70 лв. да 
се внесе по сметка на Община Дулово IBAN: 
BG87 IORT 80893224762662, SWIFT BIC на „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Дулово, IORTBGSF, до 
17-ия ден от датата на обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“. Ако 17-ият ден е 
неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на 
следващия работен ден.

5. Тръжната документация за общинския не-
жилищен имот се закупува от стая 24 на Община 
Дулово до 17-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

6. Предложенията за участие в търга се пода-
ват в запечатан плик в деловодството на Община 
Дулово, стая 3, до 17 ч. на 17-ия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“. 
Ако 17-ият ден е неприсъствен, предложенията 
да се подадат на следващия работен ден.

7. Оглед на общинския нежилищен имот се 
извършва след закупуване на тръжната докумен-
тация до 17-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

8. Утвърждава тръжната документация, пред-
ставляваща приложение № 1, както и информа-
ционния меморандум на общинския недвижим 
имот и определя такса за закупуването є в размер 
150 лв. без ДДС.

9. При неявяване на кандидати да се проведе 
повторен търг на 43-ия ден от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ при 
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 
са съответно 39-ият ден от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“.

10. Възлага на кмета на община Дулово пра-
вомощията на орган на приватизация, регламен-
тирани в Наредбата за търговете и конкурсите.

Председател: С. Галиб
5338

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 67 
от 26 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устрой-
ствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване за 
поземлен имот № 057024 по КВС на с. Драбишна, 
ЕКАТТЕ 23056, община Ивайловград, област 
Хасково, като в имота се предвижда изграждане 
на площадка за фотоволтаичен (соларен) парк.

Председател: Г. Марков
5283

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 410 
от 23 март 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка-
занлък, реши:

Приема подробен устройствен план, елемент 
на техническата инфраструктура – оптичен кабел, 
преминаващ през:

поземлени имоти – собственост на общината:
000089 и 000104 – път ІV клас, 000107 и 

000108 – полски пътища; 000480 – пасище, мера, 
всички в землището на с. Енина; 

000170 и 000176 – път ІV клас, 000169 – полски 
път, 000420 и 000562 – пасище, мера, в землището 
на с. Крън;

000038 и 000133 – път ІV клас, в землището 
на с. Хаджи Димитрово ;

000215 – местен път, и 000216 – пасище, 
мера – в землището на гр. Шипка;

поземлени имоти – държавна собственост: 
000166 и 000267 – път ІІІ клас, в землището 

на с. Шейново; 
000613, 000213 и 000615 – пътища І клас, в 

землището на с. Крън; 
000225, 000507 и 000577 – пътища І клас, и 

000589 – път ІІІ клас, в землището на гр. Шипка; 
000012 – път І клас, в землището на Казанлък.
Задължава „Би Би Си Кейбъл“ – ООД, да 

положи допълнителна тръба по одобреното трасе 
за безвъзмездно ползване от Община Казанлък.

Председател: В. Самарски
5284

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 375 
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето 
с протокол № 5 от 24.ІІ.2010 г., Общинският съ-
вет – гр. Малко Търново, дава съгласието си и одо-
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брява подробен устройствен план (ПУП) – план 
за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 000327 в 
местност Юртет, землище с. Заберново, община 
Малко Търново, област Бургас.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ решени-
ето подлежи на обжалване чрез Община Малко 
Търново пред Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Петков
5287

РЕШЕНИЕ № 376 
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето 
с протокол № 5 от 24.ІІ.2010 г., Общинският съ-
вет – гр. Малко Търново, дава съгласието си и одо-
брява подробен устройствен план (ПУП) – план 
за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 000312 в 
местност Юртет, землище с. Заберново, община 
Малко Търново, област Бургас.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ решени-
ето подлежи на обжалване чрез Община Малко 
Търново пред Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Петков
5288

РЕШЕНИЕ № 377 
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето 
с протокол № 5 от 24.ІІ.2010 г., Общинският съ-
вет – гр. Малко Търново, дава съгласието си и одо-
брява подробен устройствен план (ПУП) – план 
за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 000251 в 
местност Юртет, землище с. Заберново, община 
Малко Търново, област Бургас.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ решени-
ето подлежи на обжалване чрез Община Малко 
Търново пред Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Петков
5290

РЕШЕНИЕ № 378 
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето 
с протокол № 5 от 24.ІІ.2010 г., Общинският съ-
вет – гр. Малко Търново, дава съгласието си и одо-
брява подробен устройствен план (ПУП) – план 
за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 000326 в 
местност Юртет, землище с. Заберново, община 
Малко Търново, област Бургас.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ решени-
ето подлежи на обжалване чрез Община Малко 
Търново пред Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Петков
5289

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 309 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 1 
от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за 
застрояване, на ПИ № 024894 в землището на 
с. Ягода, местност Кайлъдере, община Мъглиж, 
който предвижда свободно малкоетажно застро-
яване за производствени и складови дейности. 
Предвижда се в имота да се изгради складова 
база за напитки и промишлени стоки, собственост 
на Бисер Йорданов Василев.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5291

РЕШЕНИЕ № 310 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 1 
от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за 
застрояване, на ПИ № 310014 в землището на 
гр. Мъглиж, местност Пишмана, община Мъглиж, 
който предвижда изграждане на фотоволтаична 
централа, собственост на Игнат Стоянов Игнатов. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5292

РЕШЕНИЕ № 311 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 1 
от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен 
план, за кабелно захранване 20 kV на фотоволта-
ична централа на ПИ № 310014 в землището на 
гр. Мъглиж, местност Пишмана, община Мъглиж, 
който предвижда изграждане на електротрасе за 
свързване на обекта с националната електрическа 
мрежа, собственост на Игнат Стоянов Игнатов.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5293
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РЕШЕНИЕ № 312 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 от протокол 
№ 1 от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по 
устройство на територията на община Мъглиж 
Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява 
ПУП – план за застрояване, на ПИ № 310018 в 
землището на гр. Мъглиж, местност Пишмана, 
община Мъглиж, който предвижда изграждане 
на фотоволтаична централа, собственост на 
Игнат Стоянов Игнатов.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5294

РЕШЕНИЕ № 313 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол 
№ 1 от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по 
устройство на територията на община Мъглиж 
Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява 
ПУП – парцеларен план, за кабелно захранване 
20 kV на фотоволтаична централа на ПИ № 310018 
в землището на гр. Мъглиж, местност Пишмана, 
община Мъглиж, който предвижда изграждане 
на електротрасе за свързване на обекта с наци-
оналната електрическа мрежа, собственост на 
Игнат Стоянов Игнатов.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5295

РЕШЕНИЕ № 314 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 7 от протокол № 1 
от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен 
план, за външно ел. захранване на ПИ № 061023 
в местността Сваник в землището на с. Дъбово, 
община Мъглиж, който предвижда изграждане 
на електротрасе за свързване на обекта с наци-
оналната електрическа мрежа, собственост на 
Тинко Трифонов Бонев.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5296

РЕШЕНИЕ № 315 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 8 от протокол № 1 
от 23.II.2010 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за 
застрояване, на ПИ № 001167, местност Под се-
лото, в землището на с. Тулово, община Мъглиж, 
за обект: „Пречистване на отпадъчните води на 
гр. Мъглиж и с. Тулово в община Мъглиж, соб-
ственост на Община Мъглиж.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5297

РЕШЕНИЕ № 316 
от 27 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 11 от протокол № 5 
от 6.VI.2006 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията на община Мъглиж Общинският 
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен 
план, за подземна тръбна мрежа за оптична свър-
заност с изтегляне на оптичен кабел с. Тулово – гр. 
Мъглиж, община Мъглиж, III етап, собственост 
на „Медия вижън“ – ЕООД.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Мъглиж до Административния 
съд – Стара Загора.

Председател: Кр. Стойчев
5298

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

РЕШЕНИЕ № 578-3  
от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Нови пазар, одобрява проект за промяна 
на подробен устройствен план – план за регулация 
на квартали 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 32 и 35 
по плана на с. Памукчи, който е изложен в стая 
404 на общината.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Нови пазар до Административния съд – Шумен.

Председател: А. Мойсеев
5338

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 501 
от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 



СТР.  110  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 49

конкурсите и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост Общинският съвет – гр. Пав-
ликени, реши:

1. Допълва програмата за управление и раз-
пореждане с имотите – общинска собственост 
в община Павликени през 2010 г., приета от 
Общинския съвет – гр. Павликени, в раздел III, 
т. 1 с посочения имот.

2. Да се извърши приватизация чрез публичен 
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за 
търговете и конкурсите при следните условия:

обект на търга – „Оранжерии“ в УПИ II в кв. 
8а по ПУП на гр. Павликени и представляващ 
УПИ II в кв. 8а по ПУП на гр. Павликени „За 
производствени дейности“ с площ 2959 кв. м заедно 
с построените в него сгради и съоръжения, а имен-
но: административна сграда, обор (склад), навес, 
оранжерия – едноскатна, оранжерия – двускатна, 
съгласно АОС № 1101 от 10.XII.2003 г.;

търгът да се проведе на 25-ия ден след обна-
родване на решението в „Държавен вестник“ от 
14 ч. в заседателната зала на Община Павлике-
ни; при неявяване на кандидати да се проведе 
повторен търг при същите условия 30 дни след 
първата дата;

начална тръжна цена – 30 218 лв.;
стъпка на наддаване – 500 лв.;
депозит за участие в търга – 3000 лв.; депо-

зитът се внася по банкова сметка на община 
Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC 
код UNCRLGSF при „Уникредит Булбанк“ – Пав-
ликени; краен срок за внасяне на депозита – до 
12 ч. на деня преди търга;

цена на тръжната документация – 200 лв., 
която се заплаща в брой в касата на Информаци-
онния център при Община Павликени; тръжната 
документация се получава от отдел „ОСиСД“ в 
Информационния център на Община Павликени 
след представяне на документ за платена цена; 

тръжна документация може да се закупи до 
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане 
на търга;

предложения за участие в търга се подават до 
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане 
на тръжната процедура;

оглед на обекта може да се извърши до 12 ч. на 
деня, предхождащ деня на провеждане на търга, в 
присъствието на представител на общината след 
закупуване на тръжна документация от кандидата.

3. Утвърждава тръжна документация със съ-
държанието по чл. 9 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, която представлява неразделна 
част от решението.

4. Възлага на кмета на общината да назначи 
тръжна комисия, която да проведе тръжната про-
цедура, в съответствие с изискванията на чл. 8 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и да опре-
дели със заповед спечелелия търга участник въз 
основа на представения от комисията протокол.

5. Упълномощава кмета на общината да сключи 
приватизационния договор.

Председател: Д. Дончев
5359

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ЗД-00-106 
от 16 юни 2010 г.

На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ одобрявам 
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на 
земеделски земи, предоставени за ползване на 
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ 
за местностите Манастира, Над дигата, Варник, 
Ръжева могила, Бабина вода и Червенака в зем-
лището на с. Брестник, община „Родопи“, област 
Пловдив.

Жалби срещу одобрения план на новообразу-
ваните имоти могат да се подават от заинтересу-
ваните лица чрез областния управител на област 
Пловдив до Административния съд – Пловдив, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ив. Тотев
5286

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 355 
от 31 март 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ при условията на чл. 60 АПК 
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява 
подробен устройствен план – план регулация 
(ПУП – ПР) за част от кв. 14, 19, 20, 21 и 26 
по плана на кв. Любеново, гр. Първомай – нов 
пътен подлез при км 202+856,58 във връзка 
с реализацията на проект „Реконструкция и 
електрификация на железопътната линия Плов-
див – Свиленград и оптимизиране на трасето за 
скорост 160 км/ч – фаза II“.

Председател: Д. Петков
5414

РЕШЕНИЕ № 356 
от 31 март 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ при условията на чл. 60 АПК 
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява 
подробен устройствен план – план регулация 
(ПУП – ПР) за част от уличната мрежа между 
осови точки 92, 93, 94, 2 и 3 по плана на кв. Любе-
ново, гр. Първомай – водосток на км 202+312,612 
във връзка с реализацията на проект „Рекон-
струкция и електрификация на железопътната 
линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч – фаза II“.

Председател: Д. Петков
5415

ОБЩИНА РИЛА

РЕШЕНИЕ № 457 
от 9 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Рила, 
реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план, с обхват ПИ 166.024, 166.025 и 166.044 
по КВС с възложител община Рила, третиращ 
изграждането на битова канализация и пречис-
твателна станция.

На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4 
ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез общинския съвет до Административния 
съд – Кюстендил.

Председател: Н. Каралийска-Василева
5360

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 228 
от 19 ноември 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ и Решение 
№ 155 от 7.VII.2005 г. Общинският съвет – гр. 
Сандански, реши:

1. Дава съгласие за изменение на действащия 
план на с. Ласкарево.

2. Приема план за  регулация и план за улична 
регулация за лесопарк по плана на с. Ласкаре-
во – изменение на действащия план на с. Ласкаре-
во. Образува нови кв. с № 18, 19 и 20 с отреждане 
„За жилищно строителство“ и предвижда нови 
улици с о.т. 52 – 53; 53 – 55 – 69 – 68; 52 – 54 – 56 – 
57 – 59 – 70 – 60; 57 – 58 – 67; 68 – 67 – 66 – 65 –  
64 – 63 – 62 – 61 – 60; 70 – 71 с напречен профил 
9 м и алея и площад в кв. 18 по съществуващите 
на място.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Сандански до Административния съд – Благо-
евград.

Председател: А. Стоянов
5285

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 902 
от 29 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 
ЗПСК във връзка с предложение с вх. № 2262 от 
20.ІV.2010 г. от кмета на общината Общинският 
съвет – гр. Свищов, реши:

І. Включва в списъка за приватизация за 
2010 г. обособен обект – застроен урегулиран 
поземлен имот ІІ кв. 103 в Свищов, отреден за 
„КОО“ със Заповед № 1191 от 11.VІІ.2003 г. на 
кмета на общината, представляващ: 

1. земя 816 кв.м с идентификатор 65766.702.4644; 
2. сграда (склад с инв. № 11), масивна, 1 ет., 

строена 1956 г., състояща се от 3 стаи и 2 кори-
дора, без сутерен, със ЗП 57 кв. м, 131 куб. м с 
идентификатор 65766.702.4644.2; 

3. сграда – кучкарник (по описа склад с инв. 
№ 10), масивна с жбел., 1 ет., строена 1986 г., със 
ЗП 164 кв. м, 1018 куб. м, актуван с АОС 1164 
от 4.ІІ.2004 г., с идентификатор 65766.702.4644.1.

ІІ. Открива процедурата по приватизация на 
обекта по т. І.

ІІІ. Упълномощава Постоянната комисия по 
приватизация и концесии да извърши процедурата 
по приватизация на обекта.

Председател: М. Манолов
5361

РЕШЕНИЕ № 903 
от 29 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК във 
връзка с предложение с вх. № 2264 от 20.ІV.2010 г. 
от кмета на общината Общинският съвет – гр. 
Свищов, реши:

І. Включва в списъка за приватизация за 
2010 г. следния имот, актуван с акт за общинска 
собственост №  3055 от 12.ІV.2010 г.: реална част 
от двуетажна масивна монолитна сграда, строена 
1972 г., състояща се от:

1. сутерен – три изби, склад, коридор и вътреш-
но стълбище за първи етаж с ПП 177,55 кв. м; 

2. първи етаж: 
2.1. автоспирка – чакалня, две стаи, санитарен 

възел, коридор с вътрешно стълбище за изба и 
ІІ етаж, със ЗП 97 кв. м; 

2.2. помещение (бивш тотопункт) със ЗП 
27,70 кв. м  и склад с ПП 5,80 кв. м;

3. втори етаж: 
3.1. жилище (запад), състоящо се от кухня-

столова, две дневни, спалня, санитарен възел, 
коридор със самостоятелен вход, ЗП 94,50 кв. м 
и 1/2 ид. ч. от общ коридор с вътрешно стълбище 
7,10 кв. м; 

3.2. жилище (изток), състоящо се от кухня, 
дневна, спалня, санитарен възел, коридор и тера-
са, със ЗП 70 кв. м и 1/2 ид. ч. от общ коридор с 
вътрешно стълбище, както и правото на строеж 
за част от УПИ Х, кв. 37 по плана за с. Алеково.

ІІ. Открива процедурата по приватизация на 
обекта по т. І.

ІІІ. Упълномощава Постоянната комисия по 
приватизация и концесии да извърши процедурата 
по приватизация на обекта.

Председател: М. Манолов
5362

ОБЩИНА СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 549 
от 9 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 11 по протокол 
№ 5 от 13.V.2010 г. на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията при Община Си-
митли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод 
до поземлен имот № 225033 в местността Бангеови 
тополи, землище на гр. Симитли. Трасето преми-
нава през имоти, както следва: имот № 000.350, 
землище на гр. Симитли, имот № 000.325, земли-
ще на гр. Симитли, и имот № 000.339, местност 
Бангеови тополи, землище на гр. Симитли.
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2. Упълномощава кмета на общината да 
предприеме необходимите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

Председател: Св. Атанасовска
5372

РЕШЕНИЕ № 550 
от 9 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 10 по протокол 
№ 5 от 13.V.2010 г. на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията при Община Си-
митли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за трасе на ел. захран-
ващ кабел и ел. провод до поземлен имот № 225033 
в местността Бангеови тополи, землище на гр. 
Симитли. Трасето преминава през имоти, както 
следва: имот № 000.350, землище на гр. Симитли, 
имот № 000.325, землище на гр. Симитли, и имот 
№ 000.339, местност Бангеови тополи, землище 
на гр. Симитли.

2. Упълномощава кмета на общината да 
предприеме необходимите правни и фактически 
действия по изпълнението на решението.

Председател: Св. Атанасовска
5373

РЕШЕНИЕ № 551 
от 9 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 12 по протокол 
№ 5 от 13.V.2010 г. на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията при Община Си-
митли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за трасе на канали-
зационен колектор до поземлен имот № 225033 
в местността Бангеови тополи, землище на гр. 
Симитли. Трасето преминава през имоти, както 
следва: имот № 000.350, землище на гр. Симитли, 
имот № 000.325, землище на гр. Симитли, и имот 
№ 000.339, местност Бангеови тополи, землище 
на гр. Симитли.

2. Упълномощава кмета на общината да 
предприеме необходимите правни и фактически 
действия по изпълнението на решението.

Председател: Св. Атанасовска
5374

25. – Министърът на околната среда и водите 
на основание чл. 62а от Закона за водите открива 
процедура за издаване на разрешително за полз-
ване на воден обект за изграждане на съоръжения 
за подземни води, предназначени за водовземане, 
за осигуряване на вода за охлаждане/отопление. 
Съоръженията – 2 броя тръбни кладенци, ще бъ-
дат изградени в неоген – кватернерен водоносен 
хоризонт, водно тяло BG1G000000NQ30 – Порови 
води в неоген – кватернер – Софийска долина, 
в УПИ ІII-190, кв. 83, м.ж.к. Дружба – част I, 
София, при геодезически координати: ТК 1 X 
4599730.4045 Y8505289.2592; ТК 2 X 4599730.4092  
Y 8505274.6120, и надморска височина: ТК 

1 – 546,6 м, ТК 2 – 547,1 м. Пониженията, които 
ще бъдат създадени във водовземни съоръжения 
с разрешено водовземане в условия на работа на 
реинжекционната система при „Сентилион“, са 
както следва: ТК 1 „Алумил България“ – 1,48 м, 
ТК „НИКМИ“ – 0,19 м, ТК „Софстрой“ – 0,89 м, 
ТК „ Транспортстрой“ – 0,64 м. Проектни пара-
метри на ползването: Дълбочина на тръбните 
кладенци до 40 м, техническа колона диаметър 
∅ 426 мм в интервала от повърхността до 4 м, 
задтръбно циментирана, експлоатационна колона 
с диаметър ∅ 219 мм в интервала от повърхността 
до 40 м, филтърна част с диаметър ∅ 219 мм в 
интервала от 5 м до 30 м, гравийна засипка от 
40 м до 3 м, глинест тампонаж от 3 м до по-
върхността. Проектен средноденонощен дебит на 
водочерпене – 11 л/сек общо за двете съоръжения; 
Проектен максимален дебит на водочерпене – 11 л/сек 
общо за двете съоръжения; Проектно максимално 
допустимо експлоатационно понижение на водното 
ниво – до 2,30 м за всяко съоръжение. Дейности 
за проучване на подземните води: сондажно-ге-
офизични изследвания; опитно водочерпене за 
определяне на параметрите  на водоносния хори-
зонт; хидравлични тестове; оценка на актуалното 
състояние на подземните води. Условия, при които 
ще се разреши изграждане на съоръженията: Да 
се изпълнят комплексни сондажно-геофизични 
изследвания за изучаване на геоложкия разрез в 
частта от водоносния хоризонт. Филтрите да се 
разположат само срещу установените при сондаж-
но-геофизичните изследвания пясъчни пластове; 
да се анализират земни проби за оразмеряване 
засипката на филтъра съобразно зърнометричния 
състав на водоносния хоризонт; да се проведе 
опитното водочерпене при максимален постоянен 
дебит, като се наблюдава изменението на водното 
ниво в реинжекционните кладенци и хидравлични 
тестове с проектните дебити на водочерпене за 
определяне на хидравличната ефективност на 
кладенците. Експлоатационните характеристики 
на съоръженията да се определят при отчитане 
на взаимодействието им със съоръженията за 
подземни води, черпещи вода от същото подземно 
водно тяло, от които е разрешено водовземане 
и при приети допълнителни понижения в тях, 
незасягащи работата им с разрешените дебити, 
при наличното им помпено оборудване и дъл-
бочината, на която са разположени помпите. 
Охладените или затоплени води от работата на 
климатизиращата система да се реинжектират в 
същото подземно водно тяло. Писмени възражения 
и предложения от заинтересованите лица могат 
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването 
в Министерството на околната среда и водите, 
бул. Кн. Мария-Луиза 22. 
5278

26. – Министърът на околната среда и во-
дите на основание чл. 62а от Закона за водите 
открива процедура за издаване на разрешително 
за ползване на воден обект за изграждане на 
съоръжения за подземни води, предназначени за 
реинжектиране на води в подземен воден обект. 
Съоръженията – 5 броя тръбни кладенци, ще бъ-
дат изградени в неоген – кватернерен водоносен 
хоризонт, водно тяло BG1G000000NQ30 – Порови 
води в неоген-кватернер – Софийска долина, 
в УПИ ІII-190, кв. 83, м.ж.к. Дружба – част I,  
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София, при геодезически координати: РТК 1: X 
4599726.2208  и Y 8505203.7541, РТК 2: X 4599739.0523 
и Y  8505209.3534, РТК 3: X 4599751.8839 и Y 
8505214.9527, РТК 4: X 4599764.7154  и Y 8505220.5519, 
и РТК 5: X 4599777.5469 и Y 8505226.1512, и 
надморска височина РТК 1 до РТК 5 – 547 м. 
Проектни параметри на ползването: Дълбочина 
на тръбните кладенци 25 м, техническа колона 
диаметър ∅ 426 мм в интервала от повърхността 
до 4 м, задтръбно циментирана, експлоатаци-
онно-филтрова колона с диаметър ∅ 219/7 мм 
в интервала от повърхността до 25 м, засипка 
на филтъра с подходящо избран зърнометричен 
състав в интервала 25 до 3 м глинест тампонаж 
в интервала от 3 м до повърхността. Проектен 
средноденонощен дебит на реинжектиране – 11 л/
сек, общо за двата кладенеца. Проектен максимален 
дебит на реинжектиране – до 11 л/сек, общо за 
двата кладенеца. Дейности за проучване на подзем-
ните води: ерлифтно прочистване на кладенците; 
индикаторен опит с химичен индикатор; опитно 
водналиване или водонагнетяване при предвиде-
ните дебити; анализ на водни проби за оценка на 
възможните изменения на химичния състав на 
охладените и затоплени подземни води. Условия, 
при които ще се разреши изграждане на съоръже-
нията: да се изградят временни водопроводни 
връзки, осигуряващи възможност за провеждането 
на индикаторния опит и опитното водоналиване 
или водонагнетяване; да се оцени температурният 
режим в засегнатата част от водоносния хоризонт  
в експлоатационни условия в рамките на година-
та при предвидените дебити и температурата на 
реинжектираната охладена или затоплена вода и 
да се определят: действителната температура на 
черпената вода от съоръженията, предназначени 
за водовземане, разположени в същия имот, за 
едногодишен период на черпене и реинжектира-
не и за всяка от годините от срока на действие 
на издадено разрешително за ползване на воден 
обект за реинжектиране на води в подземен воден 
обект, както и транзитното време за достигане 
на „топлинната вълна“ до черпателните кладен-
ци, през което температурата на черпената вода 
ще остане непроменена. Писмени възражения 
и предложения от заинтересованите лица могат 
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването 
в Министерството на околната среда и водите, 
бул. Кн. Мария-Луиза 22. 
5279

754. Министърът на околната среда и водите 
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 
открива процедура за издаване на разрешително 
за водовземане от минерална вода – изключителна 
държавна собственост, от находище „Обедине-
ние“, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново – № 50 от приложение № 2 към чл. 14, 
ал. 2 на Закона за водите, от сондаж № Р-2хг. 
Минералната вода ще се използва за нуждите на 
обект – Балнеологичен център, намиращ се в УПИ 
ХІ-1182 в кв. 10, с. Обединение, община Плоски 
Тръмбеш, област Велико Търново, с цел – битови, 
хигиенни нужди и отдих. Проектни параметри 
на водовземането: разрешен средногодишен де-
бит: 0,70 л/сек; разрешен годишен воден обем: 
21 925 м3/г.; Условия, при които ще се предостави 
правото на водовземане: При реализиране на 
проектното водовземане със съответните заявени 

водни количества максимално допустимото пони-
жение в сондаж № Р-2хг да не бъде по-голямо от 
1 м, което да не се променя през целия срок на 
действие на разрешителното. Заинтересованите 
лица могат да представят писмени възражения 
и предложения в 14-дневен срок от обявяването 
в Министерството на околната среда и водите, 
София 1000, бул. Кн. Мария-Луиза 22.
5280

765. – Министърът на околната среда и водите 
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, 
ал. 1, т. 2, буква „а“ – „аа“ от Закона за водите обя-
вява, че е постъпила административна преписка 
с искане за откриване на процедура за издаване 
на разрешително за водовземане от повърхностен 
воден обект – язовир „Розов кладенец“. Целта на 
водовземането е за промишлени цели и охлаждане 
при осъществяване на технологичния процес за 
производство на електроенергия посредством ТЕЦ 
„Марица-изток ІІІ“. Водовземането се реализира 
чрез брегова помпена станция „Розов кладенец“, 
изградена на брега на яз. „Розов кладенец“ в зем-
лището на с. Обручище, и подземен тръбопровод 
с диаметър ∅ 1020-600 и дължина 10 км, чрез 
който водата се довежда до ТЕЦ „Марица-изток 
ІІІ“. Код по единен класификатор на админи-
стративно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 
18280 в басейна на река Марица. Мястото на 
използване на водите е ТЕЦ „Марица-изток ІІІ“, 
изградена в поречието на река Соколица, на 
кота 135,5 м, на 8 км от гр. Гълъбово и на 1,35 
км от с. Медникарово. Необходимото водно ко-
личество е до 39,4 млн. м3/годишно с режим на 
водовземане 24 часа/денонощие, целогодишно. 
Правото на водовземане ще се предостави при 
условие, че използваният воден обем се измерва с 
измервателно устройство, монтирано в началото 
на напорния тръбопровод, отговарящо на изис-
кванията на Закона за измерванията и Наредбата 
за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). 
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 7 от 
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародва-
нето и публичното обявяване на съобщението в 
община Гълъбово заинтересуваните лица могат 
да възразят срещу издаването на разрешителното 
и/или да предложат условия, при които да бъде 
издадено разрешителното с оглед гарантиране 
на лични или обществени интереси. Писмени 
предложения се представят в Министерството на 
околната среда и водите, Дирекция „Управление 
на водите“, отдел „Използване на водите“.
5281

5. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
и чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед 
№ РС-27 от 14.VІ.2010 г. на ТЕЦ „Марица-изток 
2“ – ЕАД, за допълване на Разрешение за строеж 
№ РС-48 от 13.Х.2008 г. за подобект „Сграда за 
обезводнителна инсталация – промяна на нато-
варванията и изменение по отношение начина 
на фундиране на сградата“. Разрешението полежи 
на обжалване от заинтересуваните лица чрез 
МРРБ пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“.
5408
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6. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и 
чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, София, Заповед № РС-
28 от 14.VІ.2010 г. за допълване на Разрешение за 
строеж № РС-56 от 5.ХІ.2008 г. за обект „Проект 
за рехабилитация на пътната инфраструктура 
Лот 3 – път ІІ-23 Исперих – Дулово, участък 
от км 94+200 до км 106+006“. Разрешението за 
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
5409

3. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
във връзка с чл. 153, ал. 3 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ 
обявява, че е издал Заповед № РД-02-14-999 от 
14.VІ.2010 г. за презаверяване на Разрешение за 
строеж № 3 от 7.ІІ.2005 г. на главния архитект 
на община Гълъбово, област Стара Загора, за 
обект „Сгуроизвоз – подмяна на сгуропроводи“ с 
поетапно изпълнение, както следва: I етап – сгу-
роотводи 1В, 1С, 2А, 2В – от багерна помпена 
станция (БПС) 1 и БПС 2 до фундамент 36, 
изцяло сгуропроводите 1А и 2С и водопровод 
за сурова вода, както и обслужващите ги съо-
ръжения, осигуряващи нормален технологичен 
процес на сгуропроводите; ІІ етап – сгуропроводи 
1В и 2В от фундамент 36 до фундамент 336; ІІІ 
етап – сгуропроводи 1С и 2А от фундамент 36 
до фундамент 336. Разрешението подлежи на 
обжалване пред Върховния административен съд 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството в 14-дневен срок от съоб-
щаването в „Държавен вестник“.
5410

12. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал 
Разрешение за строеж № РС-26 от 14.VІ.2010 г. на 
„Техногипс“ – ЕАД, за обект: „Електропровод 
6 kV за захранване на Завод за производство на 
гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси“. 
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд чрез МРРБ 
в 14-дневен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“.
5411

676. – Община Белово, област Пазарджик, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е изработен ПУП – парцеларен план за обект: 
„Газоснабдяване на община Белово“, подобект: 
„Главен разпределителен газопровод извън гра-
ницата на урбанизираната територия, землище 
с.  Дъбравите“, и подобект: „Разпределителен 
газопровод извън границата на урбанизирана-
та територия – клон I“, землище гр. Белово и 
землище с. Момина клисура, община Белово. 
Планът е изложен за запознаване в сградата на 
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения и искания по проекта до 
администрацията на Община Белово.
5375

11. – Община Белослав на основание чл. 128, 
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обект: 

„Електрозахранване на БКТП 20/0,4 kV в ПИ 
033020 в землището на с. Езерово от ВЕЛ 20 kV 
„Хидрострой“ в ПИ 033020, местност Кариерата, 
землище с. Езерово, община Белослав“. Проектите 
са изложени в общинска администрация Белослав, 
диреция „ОСАБ“, ет. 2, стая 2, и могат да бъдат 
разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта в Центъра за 
информация и общински услуги при общинска 
администрация Белослав.
5353

5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за 
изменение на ПУП – ПУР на ул. Алеко Констан-
тинов о.т. 51 – о.т. 53 и ул. Хан Аспарух о.т. 9 – о.т. 
47а, и ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 106 по плана 
на ЦГЧ Бургас (нов идентификатор 07079.612.305 
по КК), който е изложен за разглеждане в ТД 
„Приморие“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересуваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5340

3. – Община Пещера на основание чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗ съобщава, че е изготвен план на 
новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ, 
попадащи в поземлен имот № 019005, м. Копри-
вец І, и поземлен имот № 019014, м. Копривец 
ІІ, по КВС землище Пещера и помощен план на 
ползвателите и бившите собственици по § 4к, 
ал. 1 ЗСПЗЗ за имоти № 012069, 012066, 012063, 
012057, 012056, 012016, 012054, 012052, 012048, 
012038, 012023, 012020, 012017, 012006, 012228, 
012133, 012130, 012126, 012124, 012104, 012099, 
012096, 012088, 012084, 012081, 012075 и 0120787, 
м. Узун Драгасия, по КВС землище Пещера, об-
ласт Пазарджик. Плановете на новообразуваните 
имоти по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ и придружаващата 
ги документация са изложени за разглеждане в 
сградата на Община Пещера в заседателна зала 
на партерния етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 
ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да правят писмени искания и възражения 
с приложени документи за собственост по пла-
новете и придружаващата ги документация до 
кмета на общината.
5412

14. – Община Самоков, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са 
изработени: 1. подробен устройствен план – план 
за застрояване за поземлен имот № 46276.8.476 
и за част от поземлен имот № 46276.9.1 в зем-
лището на с. Мала църква, община Самоков, за 
изграждане на МВЕЦ „Роса“ на река Леви Искър; 
2. подробен устройствен план – парцеларен план 
за имоти № 46276.8.477, № 46276.8.409, № 46276.9.2 
и № 46276.9.1 в землището на с. Мала църква. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени 
искания и възражения до Общинската админи-
страция, Самоков.
5424

3. – Община Свиленград на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за 
външно  електрозахранване на БКТП 250 kVА 
20/0,4 kV на обект: „Крайпътен обслужващ ком-
плекс с бензиностанция и газостанция“ в ПИ 
№ 083260 и 083259 в землището на с. Момково 
през имоти ПИ № 000836 и ПИ № 000804 в зем-
лището на с. Момково, представляващи полски 
път, собственост на Община Свиленград, който 
е изложен в сградата на общината, стая № 210. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, 
ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Свиленград.
5339

1. – Община „Тунджа“, Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (парцеларен план) 
на трасе на ел. провод 20 kV за поземлен имот 
№ 015178 по КВС на землище с. Ханово. Проектът 
за подробен устройствен план е на разположение 
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и 
УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
5376

2. – Община „Тунджа“, Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (парцеларен 
план) на трасе на ел. провод 20 kV за поземлен 
имот № 021101 през поземлени имоти № 032344, 
000112, 000009 и 000028 по КВС на с. Кукорево, 
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен 
план е на разположение на заинтересуваните 
лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
5377

26. – Община Лесичово на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план, парцеларен план 
за трасе на електрически кабел kV за външно 
електрозахранване на базова станция № 3408, 
намираща се в поземлен имот № 146020 в зем-
лището на с. Церово, община Лесичово, област 
Пазарджик. Проектът се намира в  сградата на 
община Лесичово, дирекция „Специализирана 
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинска администрация 
Лесичово.
5354

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, призовава 
Недялка Едуард Анчева, с неизвестен адрес, да се 
яви в съда на 29.IX.2010 г. в 9 ч. като заинтересо-
вана страна по адм.д. № 3465/2009, VII състав, II 
отделение, образувано по жалба на Кичка Върба-
нова Исаева, Веселин Цветков Исаев и Николай 
Веселинов Исаев, против Заповед № РД-18-98 от 
10.XI.2008 г. на изпълнителния директор на АК. 
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес 
за призоваване, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
5378

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съоб-
щава, че е постъпило оспорване на Наредба № 18 
за обществения ред при ползване на превозни 
средства на територията на община Русе, приета 
от Общинския съвет – гр. Русе, по което оспор-
ване е образувано адм.д. № 220/2010 по описа на 
Административен съд – Русе, ІІІ състав, насрочено 
за 8.ІХ.2010 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по 
делото е Валери Ганчев Даскалов от Русе.
5344

Административният съд – София-град съ-
общава, че има образувано адм.д. № 7279/2008 
на II отделение, 35 състав, по жалба вх. № 1200-
3868/1 от 24.XI.2008 г. при Столична община от 
Областния управител на област София срещу 
Решение № 634 на Столичния общински съвет от 
23.Х.2008 г. Делото е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 16.IX.2010 г. от 
13,30 ч.
5403

Софийският градски съд, гр. отделение, II-А 
въззивен състав, призовава Цветана Манаси-
ева Симеонова с последен известен на съда 
адрес Бургас, ж.к. Славейков 30, вх. 1, ет. 5, 
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 
21.Х.2010 г. в 15,30 ч. като въззивник по гр.д. 
№ 1555/2007, образувано по въззивна жалба 
от Мария Симеонова Михайлова, починала, 
с конституирани в хода на процеса по чл. 120 
ГПК (отм.) въззивници Стефка Иванова Си-
меонова, Цветан Иванов Симеонов, Иван 
Илиев Манасиев, Екатерина Димитрова Люти-
бродска, Димитър Георгиев Влаевски, Цветан 
Венциславов Симеонов, Ангел Венциславов 
Манасов и Цветана Манасиева Симеонова 
срещу решение от 28.VI.2006 г. на СРС, ГК, I 
ГО, 38-и състав, по гр.д. № 9041/2005, обра-
зувано по искова молба от Мария Симеонова 
Михайлова, починала, с конституирани в хода 
на процеса по чл. 120 ГПК (отм.) въззивници 
Стефка Иванова Симеонова, Цветан Иванов 
Симеонов, Иван Илиев Манасиев, Екатерина 
Димитрова Лютибродска, Димитър Георгиев 
Влаевски, Цветан Венциславов Симеонов, Ан-
гел Венциславов Манасов и Цветана Манасиева 
Симеонова срещу Елмира Георгиева Дими-
трова по иск с правно основание чл. 26, ал. 2, 
предложение второ ЗЗД – нищожност поради 
липса на съгласие, на договор за покупко-про-
дажба, материализиран в нот. акт № 171, том 
IV, рег. № 9257, дело № 778/1999 на нотариус 
Йонко Литовски, за следния недвижим имот, 
а именно: ап. № 46 в София, ж.к. Хиподрума, 
ул. Юнак, бл.  128, вх. Б, ет. 6. Въззивникът 
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да посочи съдебен адрес, в противен случай 
делото ще се гледа при условията на чл. 50, 
ал. 2 ГПК (отм.).
5346

Плевенският районен съд призовава Шабани 
Рамадани-Ндее от Танзания, с неизвестен адрес, 
да се яви в съда на 13.IX.2010 г. в 9 ч. като от-
ветник по гр.д. № 3622/2010, заведено от Боряна 
Шабани Рамадани-Ндее, от Плевен, ул. Битоля 
1, бл. 1, вх. Б, ет. 7, за присъждане на издръжка. 
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, 
в противен случай делото ще се гледа при усло-
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5404

Пловдивският районен съд, гр. колегия, IV 
състав, призовава Абдул Салам Ал-Насани с 
последен адрес Пловдив, ул. Росен 1, ет. 8, ап. 
22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 
16.IX.2010 г. в 11 ч. като заинтересована страна по 
гр.д. № 4146/2010, заведено от Нанати Христова 
Коева, по чл. 19 ЗГР. Заинтересованата страна 
да посочи съдебен адрес, в противен случай де-
лото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 
ГПК (отм.).
5343

Русенският районен съд, Х гр. състав, при-
зовава Юксел Гючлю, гражданин на Република 
Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда 
на 8.IX.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. 
№ 3323/2010, заведено от Кемуран Хакъева Хаса-
нова от с. Голямо Враново, община Сливо поле, 
област Русе, ул. Витоша 2, за иск за развод по 
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5405

Софийският районен съд, 49 състав, ГО, призо-
вава Цветан Николов Цветанов с последен адрес 
София, ж. к. Люлин 12, вх. А, ет. 1, ап. 2, сега с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.2010 г. 
в 9 ч. като ответник по гр. д. № 17629/2007, заве-
дено от ЗД „БулИнс“ – АД, за облигационен иск. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, 
ал. 2 ГПК (отм.).
5379

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 89 
състав, призовава Лучика Ранкова, без постоянен 
и настоящ адрес в България, да се яви в съда 
на 4.Х.2010 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. 
№ 4270/2010, заведено от Асен Любенов Ранков 
от София, по чл. 49 СК. Ответницата да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5341

Старозагорският районен съд, гр. колегия, ІІ 
състав, призовава Абдул Али Мосбах Бадрахан с 
последен адрес Стара Загора, ул Св. княз Борис 
48, ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се 
яви в съда на 17.VІІІ.2010 г. в 14 ч. като ответник 
по гр. д. № 2634/2010, заведено от Стефанка М. 
Бадрахан, по чл. 123 СК. Ответникът да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5342

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския 
регистър с решение № 3407 от 4.ХII.2007 г. по ф. д. 
№ 1551/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Елико Ен“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление Русе, ул. Байкал 4, с предмет на дейност: 
спедиторска дейност от всякакъв вид в страната и 
в чужбина, търговия със стоки от всякакъв вид в 
страната и в чужбина, строителство, строителни 
услуги, предприемаческа дейност, производство 
на промишлени и потребителски стоки, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, строително-монтажна и инже-
нерингова дейност на промишлени, енергийни 
и граждански обекти, производство и търговия 
със зърнени храни, преработка и продажба на 
зърнени храни, производство и търговия с тестени, 
хлебни и сладкарски произведения, производство 
и търговия с кожени суровини, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първонача-
лен, преработен или обработен вид, покупка на 
ценни книги с цел препродажба, производство на 
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, 
складова, лизингова дейност, производство на 
дамско, мъжко и детско облекло, шивашки услуги, 
плетачество – ръчно и машинно, организиране 
на изложби и ревюта, търговско посредничество 
и представителство, валутни сделки, хотелиер-
ска, туристическа, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска дейност, заведения за 
обществено хранене, питейни заведения, пре-
доставяне на др. услуги – битови, занаятчийски 
и др., сделки с интелектуална и индустриална 
собственост, производство на филми, видео- и 
звукозаписи, издателска и печатарска дейност. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен 
срок, със съдружници Николай Минев Радев 
и Елисавета Пенчева Радева и се управлява и 
представлява от управителя Елисавета Пенчева 
Радева.
2974

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския 
регистър с решение № 3412 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. 
№ 1556/2007 еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Колев ауто“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Русе, ул. Сливница 19, вх. 1, 
ет. 1, с предмет на дейност: търговия с нови и 
употребявани автомобили, търговия с нови, упо-
требявани и рециклирани части за автомобили, 
търговия с всички видове консумативи за автомо-
били, автосервизна дейност, рент-а-кар, търговия 
на едро и дребно, външнотърговска дейност, внос 
и износ, търговско представителство и посред-
ничество, счетоводна дейност, организиране на 
счетоводно отчитане и съставяне на годишни, 
междинни и други финансови отчети по реда на 
Закона за счетоводството и всички други дейности, 
разрешени от закона. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и 
управлява от едноличния собственик на капитала 
Ростислав Любомиров Колев.
2975

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския 
регистър с решение № 3415 от 5.ХII.2007 г. по ф. д. 
№ 1559/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Ентроникс“ – ООД, със седалище и адрес на 
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управление Русе, ул. Солун, бл. Воден, с пред-
мет на дейност: вътрешно- и външнотърговска 
дейност, реекспорт, търговско представителство, 
посредничество и агентство, производство, тър-
говия на едро и дребно, ремонт, поддръжка и 
сервизно обслужване на аудио- и видеотехника и 
всякакъв вид бяла и черна техника, експлоатация 
на заведения за обществено хранене, вътрешна и 
международна туристическа дейност, както и внос 
и износ на всякакъв вид стоки, информационна, 
консултантска, издателска, разпространителска и 
рекламна дейност, както и всяка друга незабра-
нена от закона дейност. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници 
Билгин Енвер Сабри и Енвер Сабриев Алиев, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно.
2976

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския 
регистър с решение № 3414 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. 
№ 1558/2007 еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Борис“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Русе, ул. Ниш 16, вх. А, 
ет. 3, с предмет на дейност: търговско предста-
вителство, посредничество и агентство на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
хотелиерство, ресторантьорство, строително-
ремонтни услуги, търговия на едро и дребно в 
страната и чужбина, придобиване, използване и 
трансфер на права върху изобретения, търговски 
марки, ноу-хау и всякакви обекти на интелек-
туалната собственост, маркетинг, консултинг, 
франчайзинг и лизинг, издателска, импресарска 
и рекламна дейност, всички търговски дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с неограничен сорк и се представлява и 
управлява от едноличния собственик на капитала 
Борис Тихомиров Асенов.
2977

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 1437 
от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1917/91 вписва промяна 
за „Рат – Беломорие“ – ЕООД, Рудозем (в ликви-
дация): продължаване на срока на ликвидацията 
на дружеството „Рат – Беломорие“ – ЕООД, гр. 
Рудозем (в ликвидация), с шест месеца.
2978

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския 
регистър по ф. д. № 1625/92 прехвърляне чрез 
продажба на предприятие с фирма ЕТ „Мар-
кос – Ивани – Марко Иванов“ – гр. Чепеларе, 
като съвкупност от права, задължения и факти-
чески отношения на Марко Иванов Марков и го 
вписа като едноличен търговец с фирма „Мар-
кос – Ивани – Марко Иванов – 1“ – гр. Чепеларе.
2980

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския 
регистър по ф. д. № 560/2001 прехвърляне чрез 
продажба на предприятие с фирма „Сари – Минка 
Бендерова“ – с. Елховец, като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на Нико 
Хариев Бендеров и го вписа като едноличен тър-
говец с фирма „Сари – Минка Бендерова – Нико 
Бендеров“ – с. Елховец.
2981

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1412/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Либра – груп“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Пирдоп, 
ул. Стефан Стамболов 22, с предмет на дейност: 
търговска дейност с отпадъци и отломки от черни 
и цветни метали и техните сплави, вторични су-
ровини, както и дейност, свързана със събиране, 
изкупуване, транспортиране, временно съхране-
ние, предварително третиране, разкомплектуване, 
рециклиране, оползотворяване и/или обезвреж-
дане на отпадъци от черни и цветни метали и 
всякакви други вторични суровини (след получа-
ване на лиценз), изкупуване и разкомплектуване 
на излезли от употреба МПС, оползотворяване и 
обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС 
и търговия с авточасти, ремонт на електрокари 
и мотокари, строителна и ремонтно-възстанови-
телна дейност, транспортна дейност в страната и 
в чужбина, спедиционна дейност, спомагателна, 
подготвителна и посредническа дейност, свър-
зана с търговия с метали и метални изделия, 
хотелиерство, ресторантьорство, търговско пред-
ставителство и посредничество, вътрешно- и вън-
шнотърговска дейност, производство и търговия 
с промишлени, хранителни, селскостопански и 
битови стоки, както и всякакви други дейности и 
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Георги Андреев Кюрчиев.
58

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 798/2006 вписа промяна 
за „И Де Ес България“ – ЕООД, Своге: упълно-
мощава Стивън Робърт Ясжковски за прокурист 
на дружеството.
59

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 916/2003 вписа промени 
за „Сиси – Та“ – ООД, гр. Елин Пелин: увели-
чава капитала на дружеството от 13 500 лв. на 
25 000 лв. чрез записване на нови 230 дяла по 
50 лв. всеки един; вписва изменен и допълнен 
дружествен договор.
60

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение 
№ 14 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2319/91 вписа проме-
ни за „Булгарцвет – Елин Пелин“ – АД, гр. Елин 
Пелин: намалява броя на членовете на съвета на 
директорите от четирима на трима; освобождава 
Емил Петров Рогов и Бойка Станчева Николова 
като членове на съвета на директорите; вписва 
Николай Илиев Начев като член на съвета на 
директорите и негов председател; освобождава 
„Армейски Холдинг“ – АД, София, представля-
вано от Емил Петров Рогов, като изпълнителен 
член на съвета на директорите; дружеството 
ще се представлява от изпълнителния директор 
Лиляна Богданова Танева; допуска прилагането 
на годишния счетоводен отчет на дружеството 
за 2006 г.
61
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 467/2006 вписа промени 
за „Счетоводна къща Еврофинанс“ – ЕООД, 
Пирдоп: освобождава като управител на дру-
жеството Антоанета Георгиева Илиева; вписва 
като управител на дружеството Цветелина Ан-
гелова Илиева; вписва нов учредителен акт на 
дружеството, приет от едноличния собственик 
на капитала на 5.ХI.2007 г.
62

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1472/90 вписа промени 
за „Скайшилд Лимитед“ – ЕООД, гр. Драгоман: 
вписва като съдружник в дружеството Петър 
Стоянов Стоянов; променя фирмата на друже-
ството на „Скайшилд Лимитед“ – ООД; вписва 
нов дружествен договор.
63

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 878/2002 вписа промени 
за „Натали – 01 – РК“ – ООД, Костинброд: пре-
кратява участието като съдружник в дружество-
то на Младен Петров Костов и го освобождава 
като управител; вписва като съдружник Розалин 
Младенов Костов и го вписва като управител 
на дружеството; дружеството ще се управлява и 
представлява от управителите Надка Златанова 
Костова и Розалин Младенов Костов заедно и 
поотделно; вписва нов дружествен договор.
64

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от 
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 526/2004 вписа промени 
за „Елас 1“ – ООД, гр. Елин Пелин: прекратява 
участието в дружеството на съдружниците Георги 
Иванов Панталеев, Гроздан Стоянов Димитров 
и Петко Любенов Стефанов; освобождава Георги 
Иванов Панталеев като управител на дружеството; 
вписва като едноличен собственик на капитала 
Траян Стойков Грозев, който ще управлява 
представлява дружеството; променя фирмата 
на дружеството на „Елас 1“ – ЕООД; премества 
адреса на управление от гр. Елин Пелин, ул. 
Мургаш 16, в гр. Елин Пелин, ул. Иван Вазов 1; 
вписва нов учредителен акт.
65

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от 
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 416/2004 вписа промени 
за „БК Транс“ – ООД, с. Доганово: прекратява 
участието в дружеството на съдружниците Георги 
Иванов Панталеев, Гроздан Стоянов Димитров и 
Петко Любенов Стефанов; вписва Траян Стойков 
Грозев като съдружник в дружеството; премества 
седалището и адреса на управление от с. Догано-
во, Софийска област, в гр. Елин Пелин, ул. Иван 
Вазов 1; освобождава Георги Иванов Панталеев 
като управител на дружеството.
66

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10 от 
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4838/91 вписа промени за 
„Мусала“ – АД, Самоков: освобождава Стоянка 
Стоянова Пенева като председател на съвета на 
директорите; вписва като председател на съвета 

на директорите Стоян Асенов Кочов; дружеството 
ще се управлява и представлява от изпълнителния 
директор Огнян Христов Белстойнев и предсе-
дателя на съвета на директорите Стоян Асенов 
Кочов заедно и поотделно.
67

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1458/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена от-
говорност „Интер ТБ пласт“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Самоков, бул. Искър 133, 
с предмет на дейност: преработка на пластмаси 
и пенополистирол, ламиниране на пенопласти, 
производство на изделия от пластмаси и пено-
полистирол, резервни части и инструментална 
екипировка, търговия в страната и в чужбина с 
пластмаси и пластмасови изделия, комисионерска 
и посредническа дейност, всякаква друга дейност, 
непротиворечаща на закон. Дружеството е с нео-
граничен срок, с капитал 5100 лв.,  със съдружници 
Янко Алдинов Афъзов, Тодор Георгиев Стоянов, 
Пламен Александров Сайменов, Огнян Недялков 
Митрев и Мехмет Асан Хафъз-Сюлейман и се 
управлява и представлява от управителя Янко 
Алдинов Афъзов.
837

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1425/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Поли“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Костинброд, 
Софийска област, ул. Димчо Дебелянов 23, вх. Б, 
ет. 1, ап. 17, с предмет на дейност: вътрешен и 
международен транспорт, внос на леки автомобили 
и резервни части, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионна, туроператорска, 
туристическа агентска дейност, рекламни, ин-
формационни, програмни, импресарски и други 
услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба и други дейности, незабранени 
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Румен 
Велинов Димитров.
838

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 496/94 вписа промени за 
„Ретел – инженеринг“ – ООД, Пирдоп: прекра-
тява участието в дружеството на Георги Тодоров 
Генов и Христо Кирилов Караатанасов; едноличен 
собственик на капитала е Евгени Йорданов Га-
цински; вписва нов устав на дружеството, който 
е представен в търговския регистър; дружеството 
продължава дейността си като „Ретел – инжене-
ринг“ – ЕООД; дружеството се представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Евгени Йорданов Гацински.
839

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 300/2007 вписа промени 
за „ВПА“ – ООД, Ботевград: приема като съ-
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дружник в дружеството Иван Ангелов Димитров; 
избира Ангел Николов Димитров за управител 
на дружеството; дружеството ще се управлява и 
представлява от управителите Галина Станчева 
Ставрева, Павел Христов Чернев и Ангел Нико-
лов Димитров заедно и поотделно; приема нов 
дружествен договор.
840

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 958/2007 вписа промени за 
„Анимакс студио“ – ЕООД, с. Трудовец: допълва 
предмета на дейност с „3D анимация, визуални 
ефекти, компютърна графика, 3D моделиране, 
концепт и дизайн, реклама, видеоклипове, видео-
обработка, дигитален медиен дизайн, медийна 
технология, интернет страници, проекти за рекла-
ма“; приема нов учредителен акт на дружеството.
841

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1121/2007 вписа прехвърля-
не на предприятие с фирма ЕТ „Илборан – Иван 
Тодоров“, Костинброд, от Иван Борисов Тодо-
ров като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на едноличен търговец 
с фирма „Илборан – Лидия Тодорова“ (рег. по 
ф.д. № 1382/2007).
842

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1423/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „ЕВ дизайн“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Ботевград, 
Софийска област, ул. Патриарх Евтимий 58, с 
предмет на дейност: производство на модни 
облекла (мъжки и дамски), спортноелегантни 
облекла от естествени и изкуствени материали, 
бельо, изработка на модели по поръчка, продажба 
на едро и дребно, строителство, проучване, рекон-
струкция, модернизация и ремонт на жилищни и 
други сгради и съоръжения, обзавеждане и дизайн, 
търговска, посредническа и предприемаческа 
дейност, проектно-конструкторска, внедрител-
ска, маркетингова и инженерингова дейност във 
всички сфери на производството и търговията, 
вътрешно- и външнотърговска дейност, органи-
зиране на вътрешен и международен туризъм, 
транспортно-спедиторска дейност, комисионни 
и спедиционни сделки, издателска, полиграфи-
ческа, рекламна дейност и услуги, организиране 
и финансиране на лизингова дейност, търговско 
представителство и агентство в страната и в 
чужбина на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, всякакъв друг вид дейности, 
разрешени от законодателството. Дружеството е 
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Евгени Любомиров Петков.
843

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1728 
от 31.Х.2007 г. на Сливенския окръжен съд по 
ф.д. № 944/96 вписа прехвърляне на предприятие 

с фирма ЕТ „Пепи – Петър Узунов“, Сливен, 
на „Балканкооп“ – ООД, Самоков (рег. по ф.д. 
№ 171/2006 по описа на СОС).
844

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1422/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Стриим сорс“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Самоков, кв. 
Самоково, бл. 38, вх. Г, ет. 5, ап. 18, с предмет 
на дейност: разработка на софтуерни продукти, 
интернет услуги, изграждане и поддържане на 
интернет сървъри, импорт и експорт. Дружеството 
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се 
управлява и представлява от едноличния собстве-
ник на капитала Станислав Василев Костадинов.
845

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1419/2007 вписа 
в регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Десислава 
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление с. Гара Лакатник, Софийска област, ул. 
Куленица 6, с предмет на дейност: производство на 
промишлени и селскостопански стоки и търговия 
на едро и дребно в страната и в чужбина, коми-
сионерска и консигнационна търговия, общест-
вено хранене, хотелиерство и ресторантьорство, 
туристически услуги, маркетингова и рекламна 
дейност, транспортна дейност и автосервиз, 
търговско представителство и посредничество и 
всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 
ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 10 000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Кирил Йончев Петров.
846

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1440/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Микра“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Самоков, ул. Скакавец 53, 
с предмет на дейност: търговия и изработване на 
дограма от алуминий и PVC, търговия на едро 
и дребно, строителство и строително-ремонтна 
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти 
и посредничество в тази област, транспортна дей-
ност в страната и в чужбина, търговска дейност 
с разрешени със закон стоки и продукти, внос и 
износ, търговско представителство и посредни-
чество, транспортна, инженерингова, спедиторска, 
рекламна, маркетингова, лизингова, хотелиерска 
и туристическа дейност, извършване на всички 
други дейности, незабранени със закон. Друже-
ството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., 
със съдружници Христо Иванов Кралев и Димитър 
Христов Николов и се управлява и представлява 
от управителите съдружници заедно и поотделно.
847

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1421/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Алпласт“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Самоков, кв. 
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Самоково, бл. 16, вх. Г, ет. 4, ап. 10, с предмет на 
дейност: производство на дограма, охранителна 
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, спедиционни, пре-
возни, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и други услуги, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг и други дейности, незабранени 
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5100 лв., със съдружници Ленчо Ранге-
лов Шуманов, Ангел Ленчов Шуманов и Иван 
Василев Иванов и се управлява и представлява 
от управителя Ленчо Рангелов Шуманов.
848

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1454/2007 вписа 
в регистъра за търговски дружества еднолич-
но дружество с ограничена отговорност „Ве-
систрой – ТТ“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Самоков, ул. Освобождение 4, с 
предмет на дейност: строителство и строител-
но-ремонтни дейности, търговия, производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни и им-
пресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки 
и всички други сделки и услуги, незабранени 
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Трайко 
Георгиев Трайков.
849

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от 
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1804/92 вписа промени за 
„Ретел“ – ООД, Пирдоп: прекратява участието в 
дружеството на Георги Тодоров Генов и Христо 
Кирилов Караатанасов; едноличен собственик на 
капитала е Евгени Йорданов Гацински; вписва 
нов устав на дружеството, който е представен в 
търговския регистър; дружеството продължава 
дейността си като „Ретел“ – ЕООД.
850

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 743/97 вписа промени за 
„Стратос – Фаворит“ – ЕООД, с. Реброво: пре-
кратява участието като едноличен собственик 
на капитала на Николай Борисов Лазаров и го 
освобождава като управител и представляващ 
дружеството; вписва като едноличен собственик 
на капитала Бисер Николаев Лазаров, който ще 
управлява и представлява дружеството; приема 
нов учредителен акт на дружеството, който е 
представен в търговския регистър.
851

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1333/2001 вписа промени 
за „Рике“ – ЕООД, Костинброд: приема Марио 
Володиев Захаринов и Любомир Володиев Заха-
ринов като съдружници в дружеството; вписва 

промяна на фирмата от „Рике“ – ЕООД, на 
„Рике“ – ООД; приема нов дружествен договор, 
който е представен в търговския регистър.
852

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 1466/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Тексгруп“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Ботевград, ул. 
Опълченска 8, с предмет на дейност: производство 
и търговия с работно, специално работно, уни-
формено облекло и аксесоари към тях (ръкавици, 
колани, чантички и др.), облекло за свободно време 
и спорт, готово мъжко, дамско и детско облек-
ло, трикотаж, бутикови модели, производство и 
търговия с лични предпазни средства, търговия 
на едро и дребно в страната и в чужбина с вся-
какви разрешени стоки във всякакви разрешени 
форми, вкл. със стоки собствено производство, 
внос, износ, реекспорт, бартерни операции, вътре-
шнотърговска и външноикономическа дейност, 
посредничество, представителство и агентство 
на местни и чуждестранни фирми, промишлено 
коопериране, лизинг, ноу-хау, ресторантьорство, 
хотелиерство, строителство, международен и 
вътрешен туризъм, придобиване и отчуждаване 
на движими и недвижими вещи и вещни права, 
спедиторска, транспортна и сервизна дейност в 
страната и в чужбина, както и всякаква друга 
стопанска и търговска дейност, незабранена със 
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капи-
тал 50 000 лв. и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Венцислав 
Петков Вутев.
1345

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 1416/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Акватерм“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Костин-
брод, ул. Славянска 66, с предмет на дейност: 
покупко-продажба на стоки, изделия, материали 
или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
и износ на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови 
и лицензионни сделки и услуги, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, организиране и провеждане на 
курсове за обучение и преквалификация, курсове 
за подготовка и повишаване квалификацията 
на водачи на моторни превозни средства, внос, 
износ, търговия и ремонт на автомобили, кари, 
строителна техника, селскостопански машини и 
инвентар, резервни части, както и други дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с неогра-
ничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Ваня Димитрова Павлова.
1346

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1444/2007 вписа в регистъра 
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за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Чучулига“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Своге, ул. Христо 
Смирненски 7, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски или други 
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, всяка друга 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Божидар Георгиев Апостолов.
1347

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 
от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1445/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Фор лайт Билд“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Своге, ул. 
Здравец 2, с предмет на дейност: покупка, стро-
еж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски или други услуги, лизинг, всякаква друга 
дейност, незабранена със закон. Дружеството 
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със 
съдружници Юлиян Атанасов Леков, Христо 
Георгиев Йовов, Николай Методиев Василев и 
Илиян Христов Младенов и се управлява и пред-
ставлява от управителя Юлиян Атанасов Леков.
1348

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1449/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „ФТ сие – Булг“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Правец, 
бл. 208, вх. В, ап. 33, с предмет на дейност: външна 
и вътрешна търговия, производство на стоки с цел 
продажба, както и други дейности, незабранени 
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Майкъл 
Уилям Макдоуъл.
1349

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1448/2007 вписа в регис-
търа за търговски дружества еднолично друже-
ство с ограничена отговорност „ФТ сие – Булг 
008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Правец, бл. 208, вх. В, ап. 33, с предмет на дейност: 
външна и вътрешна търговия, производство на 
стоки с цел продажба, както и други дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с неогра-

ничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала Майкъл Уилям Макдоуъл.
1350

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1441/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Тах“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Самоков, ул. 
Подридна 36, с предмет на дейност: строителство 
и всякакви строително-ремонтни работи, произ-
водство и търговия с промишлени и хранителни 
стоки, търговия с алкохолни стоки и тютюневи 
изделия, всякакви комунално-битови услуги, 
хотелиерство и ресторантьорство, хлебопроизвод-
ство и сладкарство, таксиметрова и транспортна 
дейност, рекламна, информационна и туристи-
ческа дейност, търговия с недвижими имоти, 
спедиторство, селскостопанска дейност, внос и 
износ на стоки и всякаква дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с неограничен срок с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Тодор 
Асенов Хаджийски.
1351

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 1447/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Марулла“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Своге, ул. Кирил 
и Методий 10, с предмет на дейност: покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски или други услуги, лизинг, всякаква друга 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Йоанис Христу.
1352

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от 
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1607/99 вписа прекратяване 
на „Букаците – 2000“ – АД, Правец, и открива 
производство по ликвидация, с ликвидатор Боян 
Тодоров Шаранов и със срок на ликвидацията 
до 24.V.2008 г.; допълва фирмата на „Букаци-
те – 2000“ – АД, в ликвидация, със седалище 
Правец.
1353

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 
23.ХI.2007 г. на Софийски градски съд вписва по 
ф. д. № 1473/2007 промяна за „Сап Саплай енд 
Ментиненс“ – ООД: премества седалището и 
адреса на управление от София, ул. Княз Борис I 
№ 61, в Своге, ул. Любен Каравелов 23.
1354

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1430/2007 вписа в регистъра 
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за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Римини ИМ“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление гр. Ихтиман, ж. к. Стипон, 
бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 1, Софийска област, с пред-
мет на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, транспортна дейност – превоз на пътни-
ци и товари в страната и в чужбина, строителна 
дейност, търговско представителство и посред-
ничество, комисионни, спедиционни и превозни 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или 
други услуги, изграждане на магазинна мрежа 
и всякаква друга търговска дейност, разрешена 
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5000 лв., със съдружници Светослав Сто-
янов Генов и Николай Василев Якимов, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
1355

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1434/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Планис – Ник“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Своге, ул. 
Цар Симеон 31, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на 
дейност: покупка на селскостопански и промиш-
лени стоки с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, строително-про-
ектантска дейност, вътрешнотърговска и външ-
ноикономическа дейност, внос, износ, бартерни 
сделки, посредническа и представителска дейност 
в страната и в чужбина, търговия и обработка на 
черни и цветни метали, строителство, обзавеждане 
и ремонт на жилищни и нежилищни помещения, 
добив, обработка и търговия с дървен материал, 
транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, 
търговско представителство и посредничество, 
както и всякаква друга дейност, незабранена със 
закон, а за дейност, за която се изисква лиценз 
или разрешение, след издаването му. Дружеството 
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се 
управлява и представлява от едноличния соб-
ственик на капитала Николай Иванов Корназов.
1356

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 1435/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Хоши“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Ботевград, ул. 
България 7, вх. А, ет. 5, ап. 38, с предмет на дей-
ност: покупко-продажба на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, дърводобив и дървообработване, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови и 
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, 
проектиране и други дейности, незабранени със 
закон. Дружеството е с неограничен срок, с ка-

питал 5000 лв. и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Мирослав 
Петров Кирилов.
1357

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1109/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Праймс БГ“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Злати-
ца, ул. Шипка 4, Софийска област, с предмет на 
дейност: покупко-продажба на недвижимо иму-
щество, строителство, търговия и всякаква други 
позволени със закон дейности. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 118 100 лв., внесен 
изцяло, чрез непарична вноска на недвижим 
имот, оценен на основание чл. 72 ТЗ от тройна 
съдебна експертиза по ч. гр. д. № 840/2007, приета 
с определение от 7.VIII.2007 г., с едноличен соб-
ственик на капитала „Ланнет“ – ЕООД, София, 
и се управлява и представлява от управителя 
Дилян Спиридонов Буновски.
1358

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1432/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Меделин“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Ботевград, ул. 
Зелин 13а – 12, Софийска област, с предмет на 
дейност: търговска дейност, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство на 
стоки с цел продажба, комисионна, спедици-
онна, складова, лизингова дейност, търговско 
представителство и посредничество, транспортна 
дейност, превоз на пътници и товари в страната 
и в чужбина, хотелиерска, туристическа, реклам-
на дейност, покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, търговска 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с 
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Мариян Иванов Василев.
1359

Софийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1374/2007 вписа 
в регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Метрони-
ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Ихтиман, ул. Шипка 25, вх. Б, ап. 16, с предмет 
на дейност: производство, земеделие, рекламна, 
консултантска, маркетингова, информационна, 
външно- и вътрешнотърговска дейност и други 
незабранени със закон дейности в страната и в 
чужбина. Дружеството е с неограничен срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Христо 
Илиев Христов.
1360

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1486/2007 вписа в регис-
търа за търговски дружества еднолично друже-
ство с ограничена отговорност „ФТ сие – Булг 
010“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
ние гр. Правец, Софийска област, бл. 208, вх. В, 
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ап. 33, с предмет на дейност: външна и вътрешна 
търговия, производство на стоки с цел продажба, 
както и други дейности, незабранени от законите 
на Република България. Дружеството е без срок, 
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Майкъл 
Уилям Макдоуъл.
2991

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1485/2007 вписа в регис-
търа за търговски дружества еднолично друже-
ство с ограничена отговорност „ФТ сие – Булг 
012“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
ние гр. Правец, Софийска област, бл. 208, вх. В, 
ап. 33, с предмет на дейност: външна и вътрешна 
търговия, производство на стоки с цел продажба, 
други дейности, незабранени от законите на Ре-
публика България. Дружеството е с без срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Майкъл 
Уилям Макдоуъл.
2992

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1483/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Дияна 2008“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление гр. Елин Пелин, Софийска 
област, бул. Новоселци 4, с предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, търговско представителство, посредничество 
и агентство на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки в страната и в чужбина, складови 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски услуги, 
сделки с недвижими имоти и всички други сделки, 
незабранени от закона. Дружеството е без срок, 
с капитал 5000 лв., със съдружници Рауан Гази 
и Диана Каяли и се управлява и представлява 
от управителя Рауан Гази.
2993

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1469/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Салватор“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Костинброд, 
Софийска област, ул. Георги Сава Раковски 73, 
с предмет на дейност: сделки в страната и в 
чужбина, внос, износ и търговия с автомобили, 
ремонт и поддръжка на втомобили, отдаване на 
автомобили под наем, производство и продажба 
на едро и дребно на стоки, ресторантьорство и 
кафетерия, търговско представителство и по-
средничество на физически и юридически лица 
от страната и чужбина, складови, лизингови, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
рекламна и импресарска дейност, транспортна 
дейност в страната и в чужбина на стоки, товари 
и пътници, всякакви други сделки и услуги, не-
забранени от закона. Дружеството е без срок, с 

капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Александър 
Асенов Григоров.
2994

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 
10.XII.2007 г. по ф.д. № 390/2000 вписа промени 
за „Амбулатория за групова практика за из-
вънболнична първична стоматологична помощ 
Стомадент 2000“ – ООД, гр. Костинброд: наимено-
ванието на фирмата се променя от „Амбулатория 
за групова практика за извънболнична първична 
стоматологична помощ Стомадент 2000“ – ООД, 
на „Амбулатория за групова практика за извън-
болнична първична дентална помощ Стомадент 
2000“ – ООД; промяна на предмета на дейност: 
групова практика за извънболнична първична 
дентална помощ; изменен и допълнен дружест-
вен договор.
2995

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с ре-
шение № 2 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1008/2007 
вписва промени за „Сириус 2010“ – ЕООД, Драго-
ман: заличаването на „Сириус 2005“ – ООД (рег. 
по ф.д. № 931/97 по описа на СГС), като едноличен 
собственик на капитала; приемането на Радослав 
Димитров Велков и Салвадор Владимиров Борисов 
за съдружници в дружеството; промяна фирмата 
на дружеството от „Сириус 2010“ – ЕООД, на 
„Сириус 2010“ – ООД; преместването на седали-
щето и адреса на управление от гр. Драгоман, 
Софийска област, ул. Велчова завера 8, в София, 
район „Красна поляна“, ул. Златна Добруджа 13; 
приемането на нов дружествен договор.
2996

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1438/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Имополс“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, 
Софийска област, пл. Св. Николай Чудотворец 2, 
ет. 3, стая 11, с предмет на дейност: търговия с 
промишлени стоки и стоки за широко потребле-
ние, хотелиерство, ресторантьорство, външно- и 
вътрешнотърговска дейност, вътрешен и между-
народен туризъм, посредническа дейност, внос, 
износ, предприемаческа дейност в страната и 
в чужбина, сключване в страната и в чужбина 
на сделки от всякакъв вид, вкл. придобиване и 
отчуждаване в съответствие със закона движими 
вещи и недвижими имоти и вещни права върху 
тях, търговия с хранителни стоки и напитки, 
кафе-услуги, търговско представителство и по-
средничество, всякаква друга търговска дейност, 
незабранена със закон. Дружеството е без срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Любка 
Цветкова Андонова.
2997

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1484/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Доверие“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Самоков, 
Софийска област, ул. Захари Хаджигюров 44, с 
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предмет на дейност: дърводобив и преработка на 
дървен материал и дърва за огрев и продажба, 
производство на картофи и продажба, търговия, 
туризъм, туристическа дейност, туристически 
услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътреш-
но- и външнотърговска дейност с хранителни 
стоки, тютюневи изделия, алкохол и безалкохолни 
напитки, облекло и други стоки за бита, внос и 
износ, търговско представителство и посредни-
чество, транспортна дейност, покупка и продажба 
на недвижими имоти и посредничество в тази 
област, строителна и строително-ремонтна дей-
ност, всички други дейности, незабранени със 
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. 
и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала Георги Ангелов Кочов.
2998

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1437/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „М – Дент д-р Мария 
Филевска – Амбулатория за първична медицин-
ска помощ, индивидуална практика за първична 
медицинска помощ – дентална“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Божурище, 
Софийска област, ул. Отец Паисий 30, с предмет 
на дейност: профилактика, диагностика, лечение 
и други дентални дейности, консултации, насоч-
ване на пациенти за консултативна и болнична 
помощ, издаване на документи, свързани с 
дейността, предписване на лабораторни и други 
изследвания и лекарства, други дейности, неза-
бранени от закона. Дружеството е без срок, с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Мария 
Минчева Филевска.
2999

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3939 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 99/2003 вписа 
промени за „Групова практика за първична сто-
матологична помощ – СП – дент“ – ООД: про-
меня наименованието на „Групова практика за 
първична дентална помощ – СП – дент“ – ООД; 
вписва промяна в предмета на дейност: откриване 
на лечебно заведение за извънболнична дентална 
помощ – амбулатория за първична извънболнична 
дентална помощ, упражняване на индивидуална 
практика за първична дентална помощ (след ре-
гистрация по реда на ЗЛЗ), диагностика, лечение, 
рехабилитация и наблюдение, консултации и про-
филактика на болни, предписване на лекарства, 
превързочни материали и дентални пособия, 
предписване на лабораторни и други изследвания, 
предписване на обема, вида, домашни грижи и 
помощ на болни, както и дентални дейности и 
манипулации под собствен контрол и отговор-
ност, експертиза на временна нетрудоспособност, 
наблюдение и оказване на дентална помощ при 
бременност и майчинство, наблюдение, контрол 
и полагане на грижи за физическото и психиче-
ското развитие на лица до 18 години, дейности 
по здравна промоция и профилактика, вкл. про-
филактични прегледи, насочване на пациенти за 
консултативна и болнична помощ, издаване на 
документи, свързани с дейността на амбулато-

рията и упражняваната индивидуална практика, 
амбулаторна практика и в дома на болния, когато 
състоянието му налага това, както и всякаква 
друга дейност, регламентирана със ЗЛЗ; вписва 
изменения в дружествения договор.
853

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4025 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1545/2003 вписа 
промени за „Галекс“ – ЕООД: премества адреса 
на управление в Стара Загора, ул. Железни врата 
33, ет. 2, ап. 3; вписва прехвърляне на дружествени 
дялове; вписва промяна в предмета на дейност: 
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, про-
изводство и търговия със земеделска продукция, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни (без поща), превозни, 
складови и сделки с интелектуална собственост, 
организиране на счетоводно отчитане и съставяне 
на годишни, междинни и други финансови отчети 
по реда на Закона за счетоводството, хотелиер-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и др. (след получаване 
на съответния лиценз), покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
както и всякакви други дейности, незабранени със 
закон (при спазване на нормативно установения 
ред, а когато има разрешителен режим – след 
съответното разрешение), сделките и услугите 
ще се извършват по търговски начин в страната 
и в чужбина; дружеството ще се представлява и 
управлява от едноличния собственик на капитала 
Галина Николова Лупанова; вписва изменения в 
учредителния акт.
854

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4084 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1946/2007 впи-
са дружество с ограничена отговорност „Сили-
ка“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 69, ет. 1, 
ап. 3, с предмет на дейност: научноизследовател-
ска и развойна дейност в областта на химията и 
хранително-вкусовата промишленост, търговия с 
интелектуална собственост, разработване и реа-
лизация на нови иновативни продукти, процеси 
и технологии, значително усъвършенстване и 
реализация на разработени иновативни продукти, 
процеси и технологии, създаване и внедряване на 
програми и методики за изследвания, измервания 
и изпитания на иновативните продукти, процеси 
и технологии, провеждане на изследвания, из-
мервания и изпитания на иновативни продукти, 
процеси и технологии, разработване и внедряване 
на опитни образци, технологии за производство, 
промишлен дизайн и др. Дружеството е с неопре-
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници 
Димитър Христов Янков и Любомир Тодоров 
Влаев и се управлява и представлява от Димитър 
Христов Янков.
855

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4000 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1904/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Елтрон 
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инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Стара Загора, ул. Гладстон 13, ет. 2, 
ап. 9, с предмет на дейност: инженеринг в област-
та на компютърните и телекомуникационните 
системи, проучване, проектиране, монтаж, внед-
ряване и сервиз, търговия с машини и оборудване 
за компютърни и телекомуникационни системи, 
комисионна, консултантска и всякакви други 
незабранени със закон дейности в страната и в 
чужбина, а когато има разрешителен режим, след 
съответното разрешение. Дружеството е с неопре-
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници 
Иван Господинов Иванов и Маргарита Николова 
Василева-Иванова и се управлява и представлява 
от Иван Господинов Иванов.
856

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4089 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1951/2007 
вписа дружество с ограничена отговорност 
„Стив – транс“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Стара Загора, ул. Поручик Сте-
фан Канев 3, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: 
външно- и вътрешнотърговска дейност, покуп-
ко-продажба на нови и употребявани МПС и на 
резервни части за тях в страната и в чужбина, 
автосервиз и авторемонтни дейности, транспорт-
на дейност, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество, дистрибуторство и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон, а когато 
има разрешителен режим, след съответното раз-
решение. Дружеството е с неопределен срок, с 
капитал 5000 лв., със съдружници Стефко Косев 
Динев и Иванка Панайотова Динева, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
857

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4070 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1941/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Ка енд Ер 
метали“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление Стара Загора, ул. Захари Стоянов 4, ет. 4, 
ап. 10, с предмет на дейност: производство на ме-
тални изделия, металообработване, производство 
на стоки с цел продажба, строителство – мон-
тажни услуги, строителство на тръбопроводни и 
други инсталации, вътрешна и външна търговия, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, складови и лицензионни сделки, 
консултантски и финансово-счетоводни услуги и 
всякакви други дейности, незабранени със закон, 
а когато има разрешителен или регистрационен 
режим, след съответното разрешение или ре-
гистрация. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир 
Танев Танев и Росен Тодоров Инджов, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
858

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4034 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1921/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Дани – 1962“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Гълъбово, кв. Съединение, бл. 33, 
вх. Б, ап. 3, с предмет на дейност: видео- и фо-

тографски, ксероксни услуги, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, рекламни, 
информационни, външноикономически сделки, 
транспортна, превозна, инженерингова, мар-
кетингова, спедиторска (без поща), складова и 
лизингова дейност, продажба на селскостопански 
машини и съоръжения и всякакви други търговски 
сделки или дейности, незабранени със закон, а 
когато се изисква лиценз или разрешителен ре-
жим, след издаване на лиценз или съответното 
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, 
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Данаил 
Добчев Нейков.
859

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4001 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1905/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Униктрей“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Стара Загора, бул. Митрополит М. 
Кусев 40, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: рабо-
та с благородни метали и скъпоценни камъни и 
изделия със и от тях, търговия на едро и дребно 
с изделия от благородни метали и скъпоценни 
камъни, изкупуване, преработка, внос и износ 
на изделия от благородни метали и скъпоценни 
камъни, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собстве-
но производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни 
(без поща) и превозни сделки и всякаква друга 
стопанска дейност, незабранена със закон, изис-
кваща водене по търговски начин при спазвате 
на нормативно установения ред, след издаване 
на съответните разрешения. Дружеството е с 
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Тодорка Димитрова Дякова.
860

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3990 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1899/2007 вписа 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Димат“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление с. Тулово, ул. Пламък 2, с предмет на 
дейност: производство на хляб, хлебни и слад-
карски изделия, производство на хранителни 
стоки, търговия на едро и дребно с разрешени със 
закон стоки, авторемонтни, автотенекеджийски, 
автобояджийски и други услуги по техническото 
обслужване и ремонта на моторни превозни сред-
ства, външноикономическа и външнотърговска 
дейност по установения от закона ред, дърводобив и 
дървопреработване, транспортни услуги в страната 
и в чужбина, предприемачество, туристическа, 
екскурзионна и оказионна дейност, хотелиерство 
и ресторантьорство, производство и реализация 
на селскостопанска и промишлена продукция, 
поддръжка и сервиз на машини и съоръжения, 
таксиметрови, битови услуги и всякакви други 
дейности, незабранени със закон, а когато има 
разрешителен режим, след получаване на съот-
ветното разрешение. Дружеството е с неопределен 
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срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и пред-
ставлява от едноличния собственик на капитала 
Димитър Димитров Азалов.
861

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3871 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1837/2007 вписа 
дружество с ограничена отговорност „Амбасадор 
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 7, вх. В, 
ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро 
и дребно, производство на стоки с цел продажба, 
внос, износ, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговия на едро и дребно 
с всякакви хранителни и нехранителни стоки, 
производство и търговия със селскостопанска 
продукция, търговия с горива, петролни проду-
кти, алкохол, тютюн, тютюневи изделия (след 
лиценз), търговия, изкупуване и преработване на 
селскостопански произведения и селскостопанска 
продукция от растителен и животински произход 
и техните производни, комисионна, спедицион-
на (без поща), складова, лизингова, превозна, 
туристическа, рекламна, информационна, про-
грамна, външноикономическа дейност, сделки от 
всякакъв вид в страната и в чужбина, търговско 
представителство и посредничество, разкриване 
и експлоатация на собствена търговска мрежа и 
всякакви други дейности и услуги, незабранени 
със закон, а когато има разрешителен режим 
или се изисква лиценз, след получаване на съ-
ответното разрешение или лиценз. Дружеството 
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със 
съдружници Дамян Димитров Тончев и Галина 
Димова Димова-Тончева и се управлява и пред-
ставлява от Дамян Димитров Тончев.
862

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4075 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1588/2002 вписа 
промени за „Августа Траяна тур“ – ООД: вписва 
като съдружник „Стоянови – ММС“ – ЕООД, 
Стара Загора; вписва прехвърляне на дружестве-
ни дялове; освобождава като съдружник Младен 
Марчев Стоянов; вписва изменения в дружест-
вения договор.
863

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4076 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2352/96 вписа 
промени за „Бултех – 2000“ – ООД: вписва като 
съдружник „Стоянови – ММС“ – ЕООД, Стара 
Загора; вписва прехвърляне на дружествени 
дялове; освобождава като съдружник Младен 
Марчев Стоянов; вписва изменения в дружест-
вения договор.
864

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение № 4081 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1558/95 
вписа промени за „Сима“ – ЕООД: променя наи-
менованието на „Меком – 1“ – ЕООД; премества 
седалището и адреса на управление в Асеновград, 
ж.к. Изток, бл. 6, вх. А, ап. 1
865

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4079 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 287/2006 вписа 
промени за „Мирапласт“ – ООД: вписва като 
съдружник „Виастрой груп“ – АД, Стара Загора; 
вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва 
изменения в дружествения договор.
866

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4080 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 288/2006 вписа 
промени за „Миратранс“ – ООД: вписва като 
съдружник „Виастрой груп“ – АД, Стара Загора; 
вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва 
изменения в дружествения договор.
867

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4097 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 209/2007 впи-
са промени за „Ембиън“ – ООД: вписва като 
съдружник Даниел Димитров Каменов; вписва 
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава 
като съдружник и управител Живко Ганчев Велев; 
дружеството ще се представлява и управлява от 
Емилия Стефанова Каменова; вписва изменения 
в дружествения договор.
868

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4078 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1461/2002 впи-
са промени за „Пи Ем Си“ – ООД: вписва като 
съдружник „Виастрой груп“ – АД, Стара Загора; 
вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва 
изменения в дружествения договор.
869

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4077 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 882/2002 вписа 
промени за „Пътстрой“ – ООД: вписва като съ-
дружник „Виастрой груп“ – АД, Стара Загора; 
вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва 
изменения в дружествения договор.
870

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4067 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2321/99 впи-
са промени за „Медико-стоматологичен цен-
тър – Алфа“ – ООД: променя наименованието на 
„Медико-дентален център – Алфа“ – ООД; вписва 
изменения в дружествения договор.
871

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4112 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1223/95 вписа 
промени за „Стред“ – ООД: премества адреса на 
управление в Стара Загора, ул. Пенчо Минев 16, 
ет. 4, ап. 6; вписва като съдружник Таня Стефано-
ва Грудева; вписва прехвърляне на дружествени 
дялове; освобождава като съдружник и управител 
Митьо Митев Митев; дружеството ще се пред-
ставлява и управлява от Иван Вълчев Грудев;  
вписва изменение в дружествения договор.
872

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2800 от 7.VIII.2007 г. по ф.д. № 882/2002 вписа 
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Софийският градски съд на основание чл. 19 
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 16531/2007 
за Политическа партия „Бургас“, както следва: 
вписва нов Партиен съвет в състав: Бинка Дими-
трова Монева, Борислав Аспарухов Тодоров, Бочко 
Кирилов Бочев, Ваклин Атанасов Стойновски, 
Васил Борисов Сотиров, Дена Кралева Димова, 
Димитър Георгиев Георгиев, Димитър Костадинов 
Гюров, Иван Йорданов Витанов, Атанас Вълчев 
Мишинев, Кристалина Димитрова Попова, Ми-
рослав Вълчев Вълчев, Михаил Димитров Хад-
жиянев, Георги Стоянов Фъртунов, Пейчо Жеков 
Съчмалиев, Росица Василева Младенова, Сергей 
Петров Тодоров, Соня Стоилова Георгиева, Стоян 

Кралев Ковачев, Тома Иванов Тодоров, Атанас 
Василев Димитров, Тюркян Ахмед Мехмед, Ра-
достин Тончев Пирев, Минчо Павлов Иванов, 
Стоянка Христова Моллова, Веска Петкова 
Бонева, Банко Димитров Димитров; заличава 
досегашния съвет на контролния съвет; вписва 
нов контролен съвет в състав: председател: Съби 
Стоянов Събев, членове: Йордан Тошев Видев, 
Дочка Костадинова Чанева, Катя Стоянова Тон-
чева, Живко Стоянов Ковачев, Веселин Костов 
Живков, Атанас Иванов Стойновски; заличава 
досегашния състав на изпълнителното бюро; 
вписва ново изпълнително бюро в състав: Ва-
клин Атанасов Стойновски, Михаил Димитров 
Хаджиянев, Пейчо Жеков Съчмалиев, Дена Кра-
лева Димова, Борислав Аспарухов Тодоров, Иван 
Йорданов Витанов, Росица Василева Младенова, 
Минчо Павлов Иванов, Соня Стоилова Георгиева; 
партията се представлява от председателя Ваклин 
Атанасов Стойновски; вписва изменения в уста-
ва на Политическа партия „Бургас“, приети на 
партийната конференция на партията, проведена 
на 19.ІІ.2010 г.
5345 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство Сергей Румянцев към 
58 ОУ“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 21.VІІІ.2010 г. в 10,30 ч. 
в сградата на 58 ОУ „Сергей Румянцев“ – София, 
ул. Железопътна 65, при следния дневен ред: 1. 
освобождаване от отговорност на УС; 2. освобож-
даване от длъжност на председателя и членовете 
на УС; 3. избор на нов УС и негов председател. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., 
на същото място при същия дневен ред.
5380

47. – Управителният съвет на сдружение 
„Българска асоциация „Осиновени и осино-
вители“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на сдружението на 
28.VIII.2010 г. в 10 ч. на адрес София, ул. Алабин 
33, вх. А, ет. 1, офис № 126, при следния дневен 
ред: 1. приемане на финансов отчет за 2009 г. 
и отчета за дейността на сдружението съгласно 
чл. 17 и 29 от устава; 2. обсъждане и приемане на 
бюджет и програма за дейността на сдружението 
за 2010 г.; 3. избор на членове на управителния 
съвет и председател; 4. приемане на промени в 
устава на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и 
при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
5381

3. – Съветът на настоятелите (Управител-
ният съвет) на сдружение „Настоятелство при 
ЦДГ „Шарл Перо 23“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 1.ІХ.2010 г. в 18 ч. в седалището на 
сдружението – София, Столична община, район 
„Младост“, ул. Минзухар 5, при следния дневен 
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет 
на сдружението за 2007, 2008 и 2009 г.; проект за 
решение – ОС приема предложението на СН и 

промяна за „Пътстрой“ – ООД: вписва упълномо-
щаването като прокурист на Слави Господинов 
Пеев.
873

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2798 от 7.VIII.2007 г. по ф.д. № 1461/2002 вписа 
промяна за „Пи Ем Си“ – ООД: вписва упълно-
мощаването като прокурист на Наско Стефанов 
Шилигарски.
874

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2869 от 16.VIII.2007 г. по ф.д. № 288/2006 впи-
са промяна за „Миратранс“ – ООД: прекратява 
упълномощаването като прокурист на Георги 
Петров Станчев.
875

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение 
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 171/97 допуска при-
лагането в търговския регистър на проверения 
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на 
„Шоко тим“ – ООД, Стара Загора.
876

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4020 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 458/2005 вписа 
промени за „Ай Би – транс“ – ЕООД: премества 
адреса на управление в Стара Загора, Индус-
триална зона, кв. Голеш; вписва изменения в 
учредителния акт.
877

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 4044 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 692/2007 впи-
са промени за „Марка 99“ – ЕООД: премества 
адреса на управление в Стара Загора, бул. Цар 
Симеон Велики 6, ет. 5, ап. 14; вписва прехвър-
ляне на дружествени дялове; дружеството ще се 
представлява и управлява от едноличния соб-
ственик на капитала Иванка Петрова Желева; 
вписа изменения в учредителния акт.
878

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с определе-
ние от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1564/2003 вписа в 
търговския регистър удължаване срока на ликви-
дация с още 12 месеца на „Импулс инженеринг 
МБ“ – ООД.
879
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приема годишния финансов отчет на сдружението 
за 2007, 2008 и 2009 г.; 2. приемане на доклада 
на СН за дейността на сдружението за 2007, 2008 
и 2009 г.; проект за решение – ОС приема пред-
ложението на СН и приема доклада на СН за 
дейността на сдружението за 2007, 2008 и 2009 г.; 
3. освобождаване от отговорност на членовете 
на СН за дейността им през 2007, 2008 и 2009 г.; 
проект за решение – ОС приема предложението 
на СН и освобождава от отговорност членовете 
на СН за дейността им през 2007, 2008 и 2009 г.; 
4. вземане на решение за ликвидация на сдру-
жението по реда на чл. 14–16 ЗЮЛНЦ; проект за 
решение – ОС приема предложението на СН и 
взема решение за започване на производство по 
ликвидация на сдружението по реда на чл. 14–16 
ЗЮЛНЦ; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи 
с един час по-късно и ще се проведе в 19 ч. съ-
щия ден, на същото място и при същия дневен 
ред и може да взема законно валидни решения 
независимо от това, колко членове ще се явят. 
Членовете на сдружението могат да участват в 
работата на редовното общо събрание лично или 
чрез представител, притежаващ изрично пълно-
мощно за представителство на член в общото 
събрание на сдружението. Материалите във връзка 
с провеждането на общото събрание ще бъдат на 
разположение в седалището на сдружението на 
адрес София, Столична община, район „Младост“, 
ул. Минзухар 5, от 1.VІІІ.2010 г.
5348

5. – Управителният съвет на сдружение „Ор-
тодоксален хор Свети Седмочисленици“, София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
брание на сдружението на 10.IХ.2010 г. в 18 ч. в 
София, ул. Граф Игнатиев 25, при следния дневен 
ред: 1. прием на нови членове на сдружението; 
2. освобождаване на членовете на досегашния 
управителен съвет и избор на нов управителен 
съвет; 3. отмяна на досегашния устав и приема-
не на нов устав на сдружението. Регистрацията 
на членовете за участие в общото събрание ще 
се проведе от 17,30 до 18 ч. в деня на общото 
събрание. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
на 24.ІХ.2010 г. в 18 ч. на същото място и при 
същия дневен ред независимо от представените 
на него членове. Материалите по дневния ред 
са на разположение на членовете всеки работен 
ден от 9 до 17 ч. в седалището на сдружението 
в София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 25.
5347

10. – Управителният съвет на Монтански съюз 
на зърнопроизводителите, Монтана, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо 
отчетно събрание на сдружението на 25.VІІІ.2010 г. 
в 18 ч. в Монтана, хотел „Житомир“, при следния 

дневен ред: 1. приемане и освобождаване на нови 
членове; 2. приемане на бюджет и определяне на 
членския внос; 3. разни. 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.
5351

20. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Мото-туристически клуб „Вол-
ни ездачи“, Стара Загора, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.VIII.2010 г. в 
18 ч. в Стара Загора, ул. Св. св. Кирил и Методий 
52, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на член на УС от заеманата длъжност; 
2. избор на нов член на УС. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
5350

10. – Управителният съвет на сдружение „Лов-
но-стрелкови клуб – Рефлекс 1“, Стара Загора, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 24.VІІІ.2010 г. в 19 ч. в сградата на ул. Парче-
вич 55 в Стара Загора при следния дневен ред: 1. 
отчетен доклад за дейността на клуба; 2. отчетен 
доклад на контролно-ревизионната комисия; 3. 
определяне на встъпителния и редовния членски 
внос за 2011 г.; 4. изменение и допълнение на ус-
тава на клуба; 5. освобождаване от отговорност 
на досегашния управителен съвет и избор на 
нов управителен съвет на клуба; 6. приемане на 
програма за дейността на клуба за 2011 г.
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12. – Управителният съвет на ПП „Движение 
за Обединение и Солидарност – ДОС“, Стара 
Загора, на основание т. 7.1 от устава и чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква на 4.ІХ.2010 г. в 10 ч. на адрес: 
Стара Загора, кв. Железник, ул. Арх. Христо 
Димов 36 (комплекс „Казабланка“), първа ре-
довна национална конференция на ПП „Движе-
ние за Обединение и Солидарност – ДОС“ при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
НС на ПП „Движение за Обединение и Соли-
дарност – ДОС“ за периода от учредяването на 
партията до провеждане на конференцията; 2. 
отчет за дейността на УС на ПП „Движение за 
Обединение и Солидарност – ДОС“ за периода 
от учредяването на партията до провеждане на 
конференцията; 3. освобождаване членовете на 
УС и председателя на ПП „Движение за Обеди-
нение и Солидарност – ДОС“ поради изтичане на 
мандата; 4. избор на нов УС и председател на ПП 
„Движение за Обединение и Солидарност – ДОС“; 
5. отмяна на досега действащия устав и приемане 
на нов устав на ПП „Движение за Обединение и 
Солидарност – ДОС“; 6. разни.
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