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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм.,
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и
101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 1 думите „Съвместното
оперативно командване, началниците“ се
заменят със „Съвместното командване на
силите, командирите“.
§ 2. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. Военно-географската служба;
9. Стационарната комуникационна и информационна система.“
2. В ал. 3 след думите „Министерството
на отбраната“ се добавя „и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
извън посочените в ал. 1“.
§ 3. В чл. 60а ал. 2 се изменя така:
„(2) Българската армия включва:
1. Съвместно командване на силите и
военни формирования на пряко подчинение
на командващия на Съвместното командване
на силите;
2. три вида въоръжени сили:
а) Сухопътни войски;
б) Военновъздушни сили;
в) Военноморски сили.“
§ 4. Член 60б се изменя така:
„Чл. 60б. (1) Съвместното командване на
силите се ръководи от командващ, подпомаган от щаб.
(2) Командващият на Съвместното коман
дване на силите осъществява командването
и оперативното управление на пряко подчинените му военни формирования, както и

командването на формирования от видовете
въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.“
§ 5. Член 60в се изменя така:
„Чл. 60в. (1) Командванията на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и
на Военноморските сили се ръководят от
командири, подпомагани от щабове.
(2) Командирите на Сухопътните войски,
на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са непосредствено подчинени на
командващия на Съвместното командване
на силите и осъществяват командването и
оперативното управление на подчинените им
военни формирования.
(3) Щабът на Съвместното командване на
силите и щабовете на Сухопътните войски, на
Военновъздушните сили и на Военноморските
сили са функционално интегрирани в единно
оперативно ниво за управление.“
§ 6. Член 60г се отменя.
§ 7. Създава се нов чл. 60д:
„Чл. 60д. (1) Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили са юридически
лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната,
които отговарят за:
1. управлението и поддържането на предоставените им имоти;
2. разходването на средствата за доставки,
строителство и услуги в рамките на определения от министъра на отбраната лимит, освен
ако не се извършва от министъра;
3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с
изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специалната
техника.
(2) Военните формирования, подчинени
на Съвместното командване на силите и на
видовете въоръжени сили, са разпоредители
с бюджетни кредити от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите,
Сухопътните войски, Военновъздушните сили
и Военноморските сили.“
§ 8. Досегашният чл. 60д става чл. 60е
и в него думите „Съвместното оперативно
командване, видовете въоръжени сили и
формированията за подготовка, поддръжка
и логистично осиг у ряване от състава на
Българската армия“ се заменят с „военните
формирования и структури от въоръжените
сили“.
§ 9. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „без оръжие“ и „до тип
„Фрегата“ се заличават.
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2. В т. 2 числото „200“ се заменя с „600“ и
думите „до тип „Фрегата“ се заличават.
§ 10. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. (1) При участие в операции и
мисии извън територията на страната министърът на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице разрешава изплащането на
обезщетение за имуществени вреди, причинени от български военнослужещи на трети
лица на територията на държавата, където се
провежда съответната операция или мисия.
(2) Общият размер на дължимото обезщетение по ал. 1 се определя в рамките на
бюджета на съответната операция или мисия.
(3) За изплатеното обезщетение по ал. 1
виновният военнослужещ отговаря по правилата на чл. 253.“
§ 11. В чл. 72 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националният контрол върху формированията по ал. 1 се осъществява за съвместните
операции – от командващия на Съвместното
командване на силите, за самостоятелните
операции – от съответния командир на вида
въоръжена сила, а непосредственото коман
дване и контрол – от съответния командир
в зоната на операцията.“
§ 12. В чл. 78 след думите „Националната
гвардейска част“ се добавя „Военно-географската служба, Стационарната комуникационна
и информационна система“.
§ 13. В чл. 81, ал. 3 думите „началниците
на видовете въоръжени сили“ се заменят с
„командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете
въоръжени сили“.
§ 14. В чл. 83, ал. 5 думите „чрез командващия на Съвместното оперативно командване
или чрез началниците“ се заменят с „или чрез
командващия на Съвместното командване на
силите, или чрез командирите“.
§ 15. В чл. 94, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „Във военните академии, вис
шите военни училища и професионалните
колежи се извършва специализирано обучение,
придобива се квалификация и професионална
подготовка от военнослужещите, цивилните
служители, както и от служители от други
министерства и ведомства и от граждани
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.“
§ 16. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Инструкторите във военните академии
и висшите военни училища са военнослужещи,
които провеждат професионално практическо
обучение.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
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3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думата „инструкторите“ се заменя с „инструкторите-специалисти“.
§ 17. Създават се чл. 105а и 105б:
„Чл. 105а. (1) Военно-географската служба
е военно формирование за осигуряване на
геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и
картографията.
(2) Военно-географската служба е юридичес
ко лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(3) Устройството и дейността на Военногеографската служба се определят с правилник
на министъра на отбраната.
Чл. 105б. (1) Стационарната ком у никационна и информационна система е военно
формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на
въоръжените сили, на Министерството на
отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната
и сигурността на страната.
(2) С та ц ионарната ком у н и ка ц ион на и
и нф о р м а ц ион н а с ис т е м а е ю ри д и че с ко
лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
(3) Устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна
система се определят с правилник на министъра на отбраната.“
§ 18. В чл. 106 ал. 4 се отменя.
§ 19. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В учебните центрове по ал. 1 могат да се
обучават и войници (матроси) за присвояване
на първо сержантско (старшинско) звание.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 20. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на отбраната определя
реда и начина за изчисляване на разходите
за издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думата „получи“ текстът докрая се заличава.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случай че сумата по ал. 1 и 3 не
може да се събере по реда на ал. 5, както и
в случаите по ал. 2 вземането се събира по
реда на Гражданския процесуален кодекс въз
основа на извлечение от счетоводните книги
или документ, установяващ размера на вземането, издаден по реда на ал. 4.“
§ 21. В чл. 290, ал. 2 след думите „министърът на отбраната“ запетаята и думите „постоянният секретар на отбраната“ се заличават.
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§ 22. В чл. 297 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 23. В чл. 332 думите „чл. 103, ал. 5“ се
заменят с „чл. 104, ал. 3“.
§ 24. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.)
в § 146 след думите „служители по“ се добавя
„служебно или по“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Военнослужещите, завършили до
1 септември 2007 г. обучение в центровете
за професионално обучение на сержанти към
висшите военни училища с продължителност
не по-малко от 3 месеца, могат да се повишават във военно звание „младши сержант“
(старшина II степен) по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
§ 26. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.;
изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35
от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Деца“ са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването є, ако учат
редовно – за срока на обучението, но не покъсно от навършването на 26-годишна възраст.
2. „Военна служба“ е и кадровата и наборната военна служба по отменения Закон за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм.,
бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93,
152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г.,
бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г.,
бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и
112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27,
38, 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82, 91
и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г.,
Решение № 9 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 68 от 2007 г.; изм., бр. 89 и 109
от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., Решение № 2 на
Конституционния съд от 2008 г. – бр. 28 от
2008 г.; изм., бр. 36, 43 и 102 от 2008 г.; отм.,
бр. 35 от 2009 г.).“
§ 27. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от
2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108
от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г. и бр. 97
от 2010 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 27 думите
„кадровата военна“ се заменят с „изпълнение
на военната“.
§ 28. В Закона за преминаването през и
пребиваването на територията на Република
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм.,
бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „без ядрени
и енергийни установки“ се заменят с „без
ядрени енергийни установки или въоръжени
с ядрено оръжие“.
2. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) При искания за провеждане на неофициални и рутинни посещения на кораби
на държава – членка на НАТО, или под командването на НАТО те се отправят до Министерството на отбраната, като се прилага
Стандартизационното споразумение на НАТО
за процедурите при посещения в пристанища
на държави – членки на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на
държавите от НАТО.“
3. Създава се чл. 15а:
„Ч л. 15а. (1) М и н ис т ерс т во т о на вън
шните работи осигурява предоставянето на
реципрочна основа на постоянни (блокови)
дипломатически разрешения с продължителност до 12 месеца за плавания в териториалното море на Република България, влизане
във вътрешните морски води и посещения в
български пристанища на военни кораби от
състава на съюзнически въоръжени сили и
кораби, наети от министерствата на отбраната на съюзнически държави, с щатното си
въоръжение за реализация на неофициални
и рутинни посещения, свързани с участието
им в мероприятия по чл. 13, ал. 1, т. 3.
(2) Исканията за получаване на разрешенията по ал. 1 се отправят по реда на чл. 14,
ал. 1.
(3) Разрешенията по ал. 1 се съгласуват по
компетентност с Министерството на отбраната
относно възможностите за удовлетворяване
на постъпващите искания и поставяне на
евентуални ограничения.
(4) Оперативната информация относно конкретните посещения на съюзнически военни
кораби, включени в обхвата на постоянните
дипломатически разрешения, постъпва в Министерството на отбраната и във Военноморските сили на Република България във формат, регламентиран от Стандартизационното
споразумение на НАТО за процедурите при
посещения в пристанища на държави – членки
на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на държавите от НАТО.“
§ 29. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и
бр. 18, 54 и 97 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 15
се изменя така:
„15. началникът и заместник-началниците
на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съв-
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местното командване на силите, командирите,
заместник-командирите и началниците на
щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.“
§ 30. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и
бр. 16 и 88 от 2010 г.) в § 1 от допълнителните
разпоредби в т. 3 думите „Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, Съвместното оперативно командване и трите вида въоръжени
сили от Българската армия, включително
техните поделения, подразделения и структурни звена“ се заменят с „Министерството
на отбраната и определени от министъра на
отбраната структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната и формирования от
Българската армия“.
§ 31. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и
114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103
и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от
2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
в чл. 19 ал. 4 се отменя.
§ 32. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от
1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и
59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 16 от 2011 г.)
в § 1, т. 2, буква „г“ думите „военнослужещи
на кадрова военна служба и граждански лица
от Министерството на отбраната“ се заменят
с „военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната“.
§ 33. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в
чл. 39а думата „кадровата“ се заличава.
§ 34. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41,
46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и
98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 253,
ал. 1 думата „кадрова“ се заличава.
§ 35. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
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2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) в § 14 от преходните
и заключителните разпоредби думата „кадрова“ се заличава.
§ 36. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд – бр. 45 от 2005 г.;
бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от
2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и
81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г.) в § 2, т. 1
думата „кадрова“ се заличава.
§ 37. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1 – 8, § 11 – 14, § 17, 18 и
§ 29, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 9 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3091

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство
на нови трактори и за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (загл. изм. – ДВ,
бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 72 от 2006 г.,
бр. 2 и 45 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
§ 1. В приложение № 10 към чл. 49, ал. 1,
т. 5, буква „б“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя
така:
„Рег улатор на скорост та и защи та на
движещи се компоненти, външни изпъкнали
части и колела, допълнителни изисквания
за безопасност за специални приложения,
ръководство за работа на оператора“.
2. След т. 2.3.6 се добавят следните нови
точки:
„3. Допълнителни изисквания за безопасност за специални приложения
3.1. Конструкции за защита от падащи
предмети (FOPS)

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Конструкциите за защита от падащи предмети (FOPS), когато са предвидени такива,
трябва да отговарят на изискванията на Правило № 10 на ОИСР.
3.2. Конструкции за защита на операторите
3.2.1. Конструкциите за защита на операторите (OPS), когато са предвидени такива,
трябва да отговарят на изискванията на стандарт ISO 8084:2003.
3.2.2. За приложения, различни от горското
стопанство и без да се нарушават разпоредбите
на т. 3.2.1, трактори с остъкляване съгласно
т. 1.1.3 от раздел I на приложение № 1 от
Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство
на нови трактори и за одобрение на типа
на нови трактори по отношение на отделни
компоненти и характеристики се считат за
оборудвани с конструкции за защита на операторите (OPS).
3.3. Предотвратяване на контакта с опасни
вещества
Изискванията на стандарт БДС EN 156951:2009 се прилагат по отношение на всички
трактори, определени в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби към Закона за регистрация
и контрол на земеделска и горска техника,
ако те се използват при условия, при които
може да се създаде риск от контакт с опасни
вещества; в такъв случай кабината трябва да
изпълнява изискванията на ниво 2, 3 или 4
от посочения стандарт. Критериите за избор
между нивата трябва да бъдат описани и да
бъдат в съответствие с посочените в ръководство за работа за оператора. При пръскане
с пестициди кабината трябва да отговаря на
ниво 4.
4. Ръководство за работа на оператора
(Инструкция за експлоатация)
Ръководството за работа на оператора трябва да съответства на стандарт ISO 3600:1996
с изключение на раздел 4.3 (Идентификация
на машината).
4.1. По-специално или в допълнение към
изискванията на стандарт ISO 3600:1996 ръководството за работа на оператора трябва
да включва:
а) регулиране на седалката и окачването
за постигането на ергономична позиция на
оператора по отношение на командните органи и с цел минимализиране на рисковете
от вибрациите, действащи върху цялото тяло
на оператора;
б) използване и регулиране на отоплителната, вентилационната и климатичната
система, когато има;
в) стартиране и спиране на двигателя;
г) местоположение и начин на отваряне
на аварийните изходи;
д) качване и слизане от трактора;
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е) определяне на опасната зона при завиване
на трактора и прикачната машина;
ж) използване на специални инструменти,
когато има такива;
з) безопасни начини за обслужване и поддръжка;
и) информация за периодите на проверка
на хидравличните маркучи;
й) какви указания трябва да се спазват,
когато тракторът тегли прикачната машина;
к) указания за безопасното използване на
крикове и препоръчителните места за повдигане с крик;
л) опасности, свързани с акумулатора и
резервоара за гориво;
м) забрани за използването на трактора,
когато съществува опасност от преобръщане,
с пояснение, че списъкът не е изчерпателен;
н) остатъчни рискове, свързани с горещи
повърхности, като например наливането на
масло или охлаждаща течност в горещи двигатели или трансмисии;
о) нивото на защита на защитната конструкция срещу падащи предмети, ако е
приложимо;
п) нивото на защита от опасни вещества,
ако е приложимо;
р) нивото на защита на конструкцията за
защита на оператора, ако е приложимо.
4.2. Прикачване, разединяване и работа
с навесни машини, ремаркета и сменяема
прикачна техника
Ръководството за оператора включва следното:
а) предупреждение за стриктно спазване
на указанията, посочени в ръководството за
ползване на навесни машини или прикачна
техника или ремаркета, и за използване на
комбинацията трактор – машина или трактор – ремарке само ако са спазени всички
указания;
б) предупреждение да не се доближава
при проверка зоната на триточковата навесна
система;
в) предупреждение, че навесните машини
трябва да бъдат спуснати на земята, преди
операторът да напусне трактора;
г) честотата на въртене на валовете за
отвеждане на мощност в зависимост от монтираната на трактора навесна машина или
на тегленото превозно средство;
д) изискване да се използват само валове
за отвеждане на мощност с подходящи предпазни устройства;
е) информация относно хидравличните
съединители и тяхното функциониране;
ж) информация за максималната товароподемност на триточковата навесна система;
з) информация за определянето на общата
маса, осовото натоварване, товароносимост
на гумите и необходимата минимална противотежест;

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

и) информация за наличните спирачни
системи и тяхната съвместимост с теглени
превозни средства;
й) максимално вертикално натоварване
на задното окачване, като се имат предвид
размерът на задните гуми и видът на прикачното устройство;
к) информация за използването на оборудване в комбинация с валове за отвеждане на
мощност и за това, че технически възможният
наклон на валовете зависи от формата и
размера на защитната преграда и/или зоната
на безопасност, включително специфичната
информация, изисквана при валовете за отвеждане на мощност от тип 3 с намален размер;
л) повторение на данните от задължителната табела относно максималната допустима
теглена маса;
м) предупреждение да не се навлиза в
пространството между трактора и тегленото
превозно средство.
4.3. Декларация за шума
В ръководството за работа на оператора се
посочва нивото на шума при ухото на оператора, измерен съгласно приложение № 1,
раздел XIII от Наредба № 30 от 2005 г. за
одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема
прикачна техника, и на звука от трактор
в движение, измерен съгласно приложение
№ 1, раздел VI от Наредба № 30 от 2005 г. за
одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема
прикачна техника.
4.4. Декларация за вибрациите
В ръководството за работа на оператора се
посочва стойността на нивото на вибрациите
съгласно Наредба № 53 от 2003 г. за условията
и реда за одобрение на типа на седалка на
водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на
водача (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 72
от 2006 г., бр. 45 от 2007 г. и бр. 46 от 2009 г.).
4.5. Режими на използване на трактор,
които логично могат да се предвидят и да
бъдат определени като съдържащи специфичен
риск, са следните:
а) работа с приспособление за челно товарене (риск от падащи предмети);
б) оборудване за горското стопанство (риск
от падащи предмети и/или проникване на
предмети);
в) работа с машини за растителна защита, навесни или прикачни (риск от опасни
вещества).
В ръководството за работа на оператора
трябва да се обърне специално внимание на
използването на трактора в комбинация с оборудването, посочено от буква „а“ до буква „в“.
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4.5.1. Приспособление за челно товарене
4.5.1.1. В ръководството за работа на оператора се посочват опасностите, свързани с
използването на приспособление за челно
товарене, и се обяснява как тези опасности
да бъдат избегнати.
4.5.1.2. В ръководството за работа на оператора се посочват точките на закрепване
върху корпуса на трактора, където се монтира
приспособлението за челно товарене, както и
размерът и механичните характеристики на
свързващите елементи, които трябва да бъдат
използвани. Ако такива точки на закрепване
не са предвидени, ръководството за работа на
оператора трябва да забрани монтирането на
приспособление за челно товарене.
4.5.1.3. За трактори, снабдени с програмируемо хидравлично управление на последователно присъединената машина, трябва да
се предвидят указания как да се изключи
хидравличната система, така че да се изключи
тази фунция.
4.5.2. Оборудване за горското стопанство
4.5.2.1. В случай на използване на селскостопански трактор в горското стопанство
съществуват следните опасности:
а) поваляне на дървета, главно когато в
задната част на трактора е монтиран товароподемен кран с грайферно устройство за
захващане на дървени трупи;
б) проникване на предмети в кабината на
оператора, главно когато в задната част на
трактора е монтирана лебедка.
4.5.2.2. Ръководството за оператора предоставя информация за следното:
а) съществуването на опасностите, описани
в точка 4.5.2.1;
б) всяко допълнително оборудване, което
може да се използва за справяне с посочените
опасности;
в) точките на закрепване върху трактора,
където могат да бъдат закрепяни защитни
конструкции, размера и механичните характеристики на свързващите елементи, които
трябва да бъдат използвани; когато няма
предвидени подходящи защитни конструкции
за монтиране, това трябва да бъде посочено;
г) защитните конструкции могат да се
състоят от рамка, която предпазва командния
пулт при повалянето на дървета, или (мрежи)
решетки пред вратата на кабината, покрива
и прозорците;
д) нивото на защита срещу падащи предмети, когато има.
4.5.3. Работа с машини за растителна защита (риск от опасни вещества)
Нивото на защита от опасни вещества в
съответствие със стандарт БДС EN 15695-1:2009
трябва да бъде описано в ръководството за
работа на оператора.“
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§ 2. В приложение № 15 към чл. 51, ал. 4
се правят следните измения и допълнения:
1. Заглавието на приложението
„ЕО СЕРТИФИК АТ № .....
за одобрение на типа на колесен или верижен
трактор по отношение на регулатора на скоростта и защита от движещи се компоненти,
външни изпъкнали части и колела“
се изменя така:
„ЕО СЕРТИФИК АТ № .....
за одобрение на типа на EО за тип трактор
по отношение на регулаторите на скоростта
и защитата на движещите се компоненти,
външните изпъкнали части и колелата, допълнителните изисквания за безопасност при
специални приложения и ръководството за
работа на оператора“.
2. След т. 1.2 се добавят:
„1.3. Допълнителни изисквания за безопасност при специални приложения, ако е
приложимо:
1.3.1. Конструкции за защита от падащи
предмети
1.3.2. Конструкции за защита на оператора
1.3.3. Предотвратяване на контакта с опасни
вещества“.
3. В т. 15 след думите „чертежи или снимки
на съответните части на трактора“ се добавя
нов ред:
„ ......................................... ръководство за работа
на оператора“.
Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2010/52/ЕС на Комисията от
11 август 2010 г. за изменение с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на
Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно
седалките за пътници на селскостопанските
или горските колесни трактори и Директива
2009/144/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и
горски трактори (ОВ L 213/13.08.2010).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. От 2 септември 2011 г. по отношение
на новите типове превозни средства, които
не отговарят на изискванията, определени в
приложение № 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква „б“ и приложение № 15 към чл. 51, ал. 4,
изпълнителният директор на КТИ:
1. отказва да издаде ЕО одобрение на типа;
2. може да откаже да издаде национално
одобрение на типа.
§ 5. От 2 септември 2012 г. по отношение
на нови превозни средства, които не отговарят
на изискванията, определени в приложение
№ 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква „б“ и приложение № 15 към чл. 51, ал. 4:

ВЕСТНИК
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1. сертификатите за съответствие, които
придружават новите превозни средства в
съответствие с Наредба № 30 от 2005 г. за
одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема
прикачна техника, се считат за невалидни
по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Наредба № 30
от 2005 г. (чл. 7, параграф 1 от Директива
2003/37/ЕО); и
2. се отказва регистрацията, продажбата
или пускането в употреба на такива превозни
средства.
§ 6. Тази наредба влиза в сила от 2 март
2011 г.
За министър: Цв. Димитров
3237

Наредба за изменение на Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни
и верижни трактори, техните ремаркета и
сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11
от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г., бр. 4 и 45
от 2007 г.; бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1,
т. 7 раздел XII се изменя така:
„Раздел XII
1. Изискванията на този раздел се прилагат само за колесни трактори с широчина
на напречната база, по-голяма или равна на
1250 mm.
2. Седалките за пътници, когато има, трябва да отговарят на изискванията на стандарт
БДС EN 15694:2009.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2010/52/ЕС на Комисията от
11 август 2010 г. за изменение с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на
Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно
седалките за пътници на селскостопанските
или горските колесни трактори и Директива
2009/144/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и
горски трактори (ОВ L 213/13.08.2010).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. От 2 септември 2011 г. по отношение
на новите типове превозни средства, които
не отговарят на изискванията, определени в
приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, раздел XII, изпълнителният директор на КТИ:
1. отказва да издаде ЕО одобрение на типа;
2. може да откаже да издаде национално
одобрение на типа.
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§ 4. От 2 септември 2012 г. по отношение
на нови превозни средства, които не отговарят
на изискванията, определени в приложение
№ 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, раздел XII:
1. сертификатите за съответствие, които
придружават новите превозни средства в
съответствие с Наредба № 30 от 2005 г. за
одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема
прикачна техника, се считат за невалидни
по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Наредба № 30
от 2005 г. (чл. 7, параграф 1 от Директива
2003/37/ЕО); и
2. се отказва регистрацията, продажбата
или пускането в употреба на такива превозни
средства.
§ 5. Тази наредба влиза в сила от 2 март
2011 г.

ВЕСТНИК

1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 думите
„млекодобивно стопанство, състоящо се от ……
броя дойни животни“ се заменят с „ферма за
производство на краве мляко, състояща се от
…… броя млечни крави“.
2. В приложение № 2 думите „ал. 9“ се
заменят с „ал. 8“.
§ 3. Навсякъде в текста на наредбата:
1. Думите „Регионалната ветеринарномедицинска служба“ и абревиатурата „РВМС“
се заменят съответно с „Областната дирекция
по безопасност на храните“ и „ОДБХ“.
2. Думите „официален ветеринарен лекар
от отдел „Здравеопазване на животните“ се
заменят с „официален ветеринарен лекар по
здравеопазване на животните“.
3. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“.

За министър: Цв. Димитров
3236

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве мляко
и изискванията за търговия и пускане на
пазара на мляко и млечни продукти (обн.,
ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г. и
бр. 27 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 се добавя като последно изречение следният текст:
„Директорът на ОДБХ съставя досие на
фермата, категоризирана в съответствие с
процедурата по чл. 2, ал. 2 – 7, съдържащо
заявлението, попълнения въпросник, протоколите по ал. 4, 5 и 6 и данните от констатациите по чл. 26, ал. 3 и от протоколите по
чл. 28, ал. 4.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Досиетата по чл. 2, ал. 6 се изпращат
в МЗХ, дирекция „Животновъдство“, за вписване на данните на категоризираните ферми
в отделен слой на регистъра по чл. 7, ал. 2,
т. 1 ЗВД съгласно приложение № 2. Досиетата
се съхраняват в дирекция „Животновъдство“
до 31 декември 2011 г.“
3. Алинея 11 се отменя.
4. В ал. 12 думите „по ал. 9“ се заменят
с „по ал. 8“.
5. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Регистърът по ал. 8 се изпраща в
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и се публикува на интернет
страницата на МЗХ.“
§ 2. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:

С Т Р. 9

За министър: Цв. Димитров
3403

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № Н-8
от 9 март 2011 г.

за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата
и рейдовете при осъществяване отбраната
на страната
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя режимът
на корабоплаване в териториалното море,
вътрешните води, пристанищата и рейдовете
при осъществяване отбраната на страната.
Раздел ІІ
Въвеждане на особен режим на корабоплаване
Чл. 2. (1) При обявяване на военно положение, положение на война или извънредно
положение по предложение на Върховното
главно командване, с указ на върховния главнокомандващ може да се въведе особен режим
на корабоплаване в териториалното море,
вътрешните води, пристанищата и рейдовете.
(2) За начало на особения режим на корабоплаване се приемат часът и денят, обявени
в указа за въвеждането му.
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(3) За край на особения режим на корабоплаване се приемат часът и денят на отменянето
на режима на извънредното положение, на
военното положение или положението на война.
Чл. 3. С обявяване на особения режим на
корабоплаване организацията, оперативното
ръководство и управлението на режима на
плаване в териториалното море, вътрешните
води, пристанищата и рейдовете се извършва
от началника на Военноморските сили въз
основа на решението на върховния главнокомандващ и Върховното главно командване.
Чл. 4. С обявяване на особения режим на
корабоплаване оперативното управление на
системите за наблюдение на обстановката на
море и за навигационно осигуряване на корабоплаването, както и на корабите и катерите
на Главна дирекция „Гранична полиция“,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ и Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на р. Дунав“ се
осъществява от началника на Военноморските
сили чрез оперативния дежурен на Военноморските сили.
Раздел ІІІ
Особен режим на корабоплаване
Чл. 5. (1) Особеният режим на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води,
пристанищата и рейдовете може да включва:
1. развръщане или доразвръщане на системата за военен контрол на корабоплаването;
2. установяване на район, в който се извършва военен контрол на корабоплаването;
3. промяна на опасните и забранените за
корабоплаване зони;
4. установяване на контролни за корабоплаването точки, в т. ч. установяване на позиции
за докладване;
5. установяване на задължителни морски
коридори, схеми за разделно движение или
фарватери;
6. установяване на изискване към търговските кораби за предоставяне на идентифициращ доклад със задължителна форма;
7. усилване на системата за добиване на
разузнавателна информация;
8. въвеждане на режим на съпровождане
на корабите от военни кораби;
9. въвеждане в действие на военновременна
лоция;
10. въвеждане на забрана или ограничения
в режима за плаване на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и
развлечение.
(2) Обхватът на въведения особен режим на
корабоплаване и на прилаганите ограничения
в териториалното море, вътрешните води,
пристанищата и рейдовете се определя от
върховния главнокомандващ по предложение
на Върховното главно командване.

ВЕСТНИК
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Раздел ІV
Военен контрол на корабоплаването
Ч л. 6. (1) Координат и т е на района, в
който се осъществява военен контрол на
корабоплаването, се обявяват в „Известие до
мореплавателите“.
(2) Корабите, влизащи в обявения район,
са длъжни да предадат идентифициращ доклад, съдържащ подробни данни за кораба,
за настоящото плаване, за оператора, за товара и/или друга информация, изисквана от
силите, осъществяващи военен контрол на
корабоплаването.
(3) По преценка на силите, осъществяващи военен контрол на корабоплаването, до
корабите в зоната се изпращат указания за
препоръчителни маршрути и курсове, предава се информация за забранени и опасни
райони или друга информация, необходима
за избягване на опасности.
Чл. 7. В пределите на териториалното море,
вътрешните води, пристанищата и рейдовете
силите, осъществяващи военен контрол на
корабоплаването, имат право да предприемат
следните действия:
1. установяване на връзка и комуникация
със съдовете, участващи в корабоплаването в
района за военен контрол на корабоплаването;
2. събиране на информация за корабите,
плаващи в района за военен контрол на корабоплаването;
3. изискване към невоенните кораби за
предоставяне на идентифициращ доклад съгласно чл. 6, ал. 2;
4. спиране и извършване на проверка на
участник в корабоплаването;
5. задържане на чуждестранен невоенен
кораб, който нарушава установения особен
режим на корабоплаване в териториалното
море, вът решните води, пристанищата и
рейдовете;
6. предоставяне на корабите, участващи в
корабоплаването, на данни за обстановката
на море;
7. водене на наблюдение и контрол за сигурността на море;
8. действия за намаляване на неблагоприятни за търговското корабоплаване резултати
при провеждане на военноморски операции;
9. установяване на контролни за корабоплаването точки;
10. определяне и обявяване на опасни и
забранени за корабоплаване зони;
11. осигуряване на корабите с необходимата
за безопасно плаване информация;
12. съпровождане на търговските кораби
от военни кораби;
13. подпомагане на отклонение от опасности;
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14. определяне на задължителни морски
коридори, схеми за разделно движение или
фарватери;
15. въвеждане на забрана или ограничения
в режима за плаване на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и
развлечение.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вътрешни води“ по смисъла на тази
наредба са вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България,
определени в чл. 6 и 70 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България
2. „Оперативно ръководство“ е временно
ръководство на организационни структури и
длъжностни лица за времето, през което се
изпълняват съвместни задачи и функционални
задължения от структури, които в административно отношение не са обвързани като
подчинени една спрямо друга.
3. „Контролна за корабоплаването точка“ е
точка от морските пространства на Република
България с обявени в „Известие до мореплавателите“ географски координати.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 131, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Министър на отбраната: А. Ангелов
За министър на вътрешните работи:
В. Вучков
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията: Ал. Цветков
2989

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-7
от 8 март 2011 г.

за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от
служба „Военна информация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при

ВЕСТНИК
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изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд
на цивилните служители от служба „Военна
информация“.
Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 са с постоянен и непостоянен характер,
като размерът им зависи от отработеното
време.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения се
изплащат въз основа на заповед на директора
на служба „Военна информация“, с която се
определят правоимащите военнослужещи и
цивилни служители и размерите на полагащите им се допълнителни възнаграждения.
Чл. 4. (1) Не се изплащат допълнителни
възнаграждения, дължими по реда на тази
наредба, при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за
гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен
член от семейството;
6. отклоняване от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо
от основанието;
8. курс или специализация в страната и
чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато
по време на курса или специализацията се
изпълняват дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната,
се изплащат допълнителни възнаграждения
по тази наредба само за дейности, свързани
със специфични условия при изпълнение на
военната служба, възложени им със заповед
на министъра на отбраната или директора на
служба „Военна информация“.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане
на основанието за полу чаването им, при
прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на
военнослужещите или при прекратяване на
трудовите или служебните правоотношения
с цивилните служители.
Чл. 5. Финансовите средства, необходими
за изплащане на допълнителните възнаграждения, се планират и осигуряват в рамките
на утвърдената годишна бюджетна сметка на
служба „Военна информация“.
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Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Раздел І
Допълнително възнаграждение за работа във
височинни райони
Чл. 6. (1) Допълнително възнаграждение
за работа във височинни райони в размер
150 лв. месечно се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, постоянните
работни места на които се намират във военни
формирования или обекти, разположени във
височинни райони извън населени места с
надморска височина 1500 м и повече.
(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното възнаграждение по ал. 1 се
изплаща пропорционално на отработеното
време.
Раздел ІІ
Допълнително възнаграждение за носене на
дежурство
Чл. 7. (1) Допълнително възнаграждение
за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за
които носенето на дежурство не се включва
в основните функционални задължения, но
изпълняват:
1. бойно дежурство – 18 лв.;
2. оперативно дежурство – 15 лв.;
3. други видове дежурства, определени в
уставите на въоръжените сили или със заповеди на министъра на отбраната – 11 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се определя за всяко 24-часово дежурство, което се носи в работни дни.
(3) Допълнителното възнаграждение на
военнослужещите, назначавани за носене
на дежурство с продължителност, по-малка
от 24 часа, се определя пропорционално на
часовете на дежурството.
Чл. 8. Допълнителното възнаграждение за
носене на дежурство по чл. 7 в почивни дни
и в дни на официални празници се изплаща
в увеличен размер, както следва:
1. когато дежу рството обхваща часове
само от почивни дни, се изплаща в размер,
увеличен с 50 на сто, а в дните на официални
празници – в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от
делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от
делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния
празник са половината и повече от половината
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от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко – с
50 на сто.
Раздел ІІІ
Допълнително възнаграждение за работа и
съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства
Чл. 9. (1) Допълнително възнаграждение
за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства в размер 18 лв. месечно се изплаща на
военнослужещите и цивилните служители,
притежаващи разрешения или удостоверения
и свидетелства за работа с криптографски
средства, назначени на длъжности, чиито
функционални задължения са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт
и съхранение на криптографски средства или
ключови материали.
(2) При отработен непълен работен месец
възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.
Раздел ІV
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба,
свързани със статуса на военнослужещите,
изпълняващи държавна служба с особено
предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната
Чл. 10. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение
за специфични условия при изпълнение на
военната служба, свързани със статуса на
военнослужещите, изпълняващи държавна
служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита
на страната, в размер 15 на сто от основното
месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното им военно звание и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 7, както и за времето на престояване в
разпореждане по специалните щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.
Раздел V
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба
и за специфични условия на труд, свързани с
осъществяването на разузнавателна дейност
Чл. 11. На военнослужещите и цивилните
служители от служба „Военна информация“
се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение
на военната служба и за специфични условия
на труд, свързани с осъществяването на раз-

БРОЙ 23

ДЪРЖАВЕН

узнавателна дейност при условия и по ред,
определени в приложението (поверително),
въз основа на утвърдена от министъра на
отбраната методика.
Раздел VI
Допълнителни възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична и профилактична дейност
Чл. 12. На военнослужещите и цивилните
служители с висше медицинско образование
(лекари, лекари по дентална медицина и магистър фармацевти) с придобита медицинска
специалност, участващи непосредствено в
лечебно-диагностичната или профилактичната
дейност, се изплаща допълнително месечно
възнаграждение, както следва:
1. с една придобита специалност – 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности – 63 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Служители“ от служба „Военна информация“ са военнослужещите и цивилните
служители, работещи в нея по служебни и
трудови правоотношения.
2. „Специфични условия при изпълнение
на военната служба“, „специфични условия
на труд“ и „специфични условия“ са такива
условия, при които се извършват дейности
от военнослужещите и цивилните служители, обусловени от характера и условията на
службата или работата, свързана със:
а) изпълняваните мисии и задачи по гарантиране на националната сигурност и отбраната
на страната и изпълнението на задължения,
произтичащи от международни договори, по
които Република България е страна, и от
степента на усложненост на условията при
изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания
към подготовката на служителите за изпълнение на специфични мисии и задачи;
в) повишени изисквания и характерни
особености при извършването на разузнавателна дейност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание на
чл. 214, ал. 4 и чл. 296, ал. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 14 май
2010 г. с изключение на разпоредбите на глава
втора, раздел V, които влизат в сила от деня
на обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
Министър: А. Ангелов
3128
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „пътни съоръжения за
осветление, сигна лизаци я, безопасност и
спиране, опорни пунктове за поддържане на
пътищата“ се заличават;
б) в т. 2 думите „пътни съоръжения за
осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране“ се заличават;
в) в т. 3 думите „съоръжения за осветление,
сигнализация, безопасност и поддържане, за
електрификация на релсовите пътища, рампи,“
се заличават;
г) в т. 4 думите „обществено ползване, вкл.
за“, думите „военни и гранично полицейски
пристанища или кейове,“ и думите „открити
и закрити складове, силози, резервоари,“ се
заличават;
д) в т. 5 думите „летища за обществено
ползване“ се заменят с „граждански летища
и летателни площадки“, а думите „въздушния
трафик“ – с „въздушното движение“;
е) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 запетаята след думата „електропроводи“ се заменя със съюза „и“ и думите „и
трансформатори над 1000 kVА“ се заличават;
б) в т. 3 след думата „или“ се добавя „до“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. пречиствателни станции за питейни
води.“
3. В ал. 3:
а) в текста на ал. 3 след думите „бедствия
и аварии,“ се добавя „определени с акт от
компетентен орган,“;
б) в т. 1 думите „за пожарна и аварийна
безопасност и на граж данска защита“ се
заменят с „на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ и на
областни управления „Пожарна безопасност
и защита на населението“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. колективни средства за защита – скривалища;“
г) точка 3 се отменя;
д) точка 4 се изменя така:
„4. строежи, необходими за възстановяване
на районите от бедствия и аварии.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Видовете строежи от първа категория,
буква „г“, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната
среда или от разпространение на отровни или
вредни вещества, са:

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни
инсталации и лаборатории) за производство
и съхраняване на:
а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;
б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от
100 кг, изчислено като барутно съдържание,
и пиротехнически изделия в количества, поголеми от 20 кг чиста пиротехническа смес;
в) пожароопасни вещества и материали;
г) вещества и материали, които при контакт
с вода или кислород от въздуха е възможно
да образуват взривоопасни концентрации и
смеси;
д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения
към газопреносната мрежа, компресорни
станции за пълнене на бутилки с природен
газ, системи от бутилки и тръбна инсталация
за природeн газ;
е) отровни и заразни вещества и материали,
отделящи вредни газове;
ж) наркотични вещества;
з) радиоактивни вещества и материали;
2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху
здравето на населението и околната среда при
разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови
и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни
отпадъци.“
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Видовете строежи от първа категория, буква „ж“, са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския
бряг – дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи
канали, земни и скални контрафорси, буни,
дамби, диги, подпорни стени и др.“
6. В ал. 8 след думите „съоръженията на“
се добавя „атомни централи,“.
7. В ал. 10:
а) в т. 1 думата „производства“ се заменя
с „предприятия“;
б) в т. 2 думите „производства на перилни
препарати, козметика, фармацевтика, производство на сол, перилни препарати и др.“ се
заменят с думата „предприятия“;
в) в т. 3 запетаята и текстът след думите
„рекултивацията им“ до края се заличават;
г) създава се т. 4:
„4. строежи, свързани с отстраняване на
екологични щети в района на въздействие на
строежите по т. 1, 2 и 3.“
8. В ал. 11 след думата „определени“ се
добавя „със закон или“.
9. Създава се нова ал. 12:
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„(12) Видовете строежи от първа категория,
буква „м“, са недвижими културни ценности с
категория „световно значение“ и „национално
значение“, определени по реда на Закона за
културното наследство.“
10. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „чл. 2,“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 думите „ал. 11“ се заменят с
„ал. 12“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „пътни съоръжения за
осветление, сигна лизаци я, безопасност и
спиране“ се заличават;
б) в т. 2 думите „подземни улични мрежи,“ и „улични съоръжения за осветление,
шумозащита, сигнализация, безопасност и
спиране“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. електропроводи 110 kV, електрически
подстанции, трансформатори 16 МVA и над
16 МVA;“
б) в т. 3 думата „отпадни“ се заменя с
„отпадъчни“;
в) в т. 4 думите „питейни и“ се заличават,
а думата „отпадни“ се заменя с „отпадъчни“;
г) в т. 5 накрая се добавят думите „с диаметър на тръбата над 219 мм“;
д) точка 7 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „до 50 млн. куб. м“
и „до 80 м“ се добавя думата „включително“.
4. В ал. 4 накрая се добавят думите „и за
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“.
5. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000 места за
посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за
долекуване и продължително лечение, болници
за рехабилитация, болници за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация.“
6. В ал. 6 след думата „места“ се добавя
„включително“.
7. В ал. 7 накрая се добавя думата „включително“.
8. Създава се ал. 8:
„(8) Видовете строежи от втора категория,
буква „з“, са недвижими културни ценности
с категория „местно значение“, определени
по реда на Закона за културното наследство.“
§ 4. В чл. 5 думите „ал. 7“ се заменят с
„ал. 8“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 1 запетаята след думата „тях“ се заменя с тире, а съкращението „вкл.“ и думите
„пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране“
се заличават;
б) в т. 2 запетаята след думата „тях“ се заменя с тире, а съкращението „вкл.“ и думите
„подземни улични мрежи,“ и „улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране“ се заличават;
в) създава се т. 3:
„3. съоръжения за пътища и улици от
първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност,
спиране и др.“
2. В ал. 2:
а) в текста на ал. 2 запетаята след думата
„хидромелиоративни“ и думата „кабелни“ се
заличават;
б) в т. 4 след думите „до 30 млн. куб. м“
и „до 50 м“ се добавя думата „включително“;
в) в т. 5 запетаята след думата „съоръжения“ се заменя с тире, съкращението „вкл.“
се заличава и накрая се добавя „и др.“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. електропроводи до 35 kV включително
и трансформатори до 16 МVA;“
д) точка 7 се изменя така:
„7. топлоснабдителни (разпределитeлни)
мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, вк л. отк лонени я от
магистрални проводи с диаметър на тръбата
до 219 мм включително;“
е) в т. 8 и 9 думата „съоръжения“ се заменя
с думите „станции към тях“;
ж) създава се т. 10:
„10. локални пречиствателни съоръжения
за промишлени отпадъчни води.“
3. В ал. 3:
а) в текста на ал. 3 след думата „места“ се
добавя „включително“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. сгради и съоръжения за обществено
обслужване с разгъната застроена площ над
5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000
места включително за посетители съгласно
номенклатурата по приложение № 2;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. лечебни заведения – център за спешна
медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве,
център за кожно-венерически заболявания,
комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център,
тъканна банка.“
4. В ал. 4 след думата „места“ се добавя
„включително“.
5. В ал. 5 накрая се добавя думата „включително“.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Видовете строежи от трета категория,
буква „е“, са озеленени площи за обществено
ползване или със специфично предназначение
с площ над 1 ха съгласно номенклатурата
по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръ-
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женията на техническата инфраструктура за
тяхното обслужване, както и разположените
в тях (в зависимост от предназначението им)
мемориални обекти, увеселителни обекти с
постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни
и културни дейности.“
7. Създава се ал. 7:
„(7) Видовете строежи от трета категория,
буква „з“, са електронни съобщителни мрежи
или части от тях и съоръжения, изграждани
от магистрален тип на национално ниво,
включително съобщителни и базови станции,
радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и
електронните мрежи, свързващи общинските
и/или областните центрове.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на чл. 7 става ал. 1
и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Строежи от трета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти
и смяна на предназначението на недвижими
културни ценности с „ансамблово значение“,
определени по реда на Закона за културното
наследство.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 запетаята след думата „тях“ се
заменя с тире, а съкращението „вкл.“ се
заличава;
б) в т. 2 след думата „тях“ се поставя тире,
а скобите и думите „подземни улични мрежи,“
се заличават.
2. В ал. 2:
а) в текста на ал. 2 след думите „до 5000
кв. м“ и „до 200 места“ се добавя думата
„включително“;
б) в т. 1 и 2 текстът след думата „застрояване“ до края се заличава;
в) точка 3 се изменя така:
„3. сгради и съоръжения за обществено
обсл у ж ване съгласно номенк лат у рата по
приложение № 2;“
г) точка 4 се изменя така:
„4. лечебни заведения за извънболнична
помощ – амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана
медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории
и дентални центрове;“
д) създават се т. 5 и 6:
„5. ветеринарни лечебни заведения – клиники (лечебници); амбулатории (кабинети);
лаборатории;
6. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни
урегулирани поземлени имоти с капацитет от
50 до 100 паркоместа включително.“
3. В ал. 3 след думата „места“ се добавя
„включително“.
4. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Видовете строежи от четвърта категория, буква „г“, са озеленени площи за
обществено ползване или със специфично
предназначение с площ до 1 ха съгласно
номенклатурата по приложение № 2, вкл.
мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от
предназначението им) мемориални обекти,
увеселителни обекти с постоянно прикрепени
към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Видовете строежи от четвърта категория, буква „ж“, са електронни съобщителни
мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване,
включително и частите от мрежите, попадащи
извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Строежи от четвърта категория
са и реконструкции, преустройства, основни
ремонти и смяна на предназначението на
строежите по чл. 8, ал. 1 – 5 включително.
(2) Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на строежите (или
на части от тях) от първа до трета категория,
с които се променя предназначението, без да
се засяга конструкцията и без да се променят
натоварванията.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста на ал. 1 след думите „до 1000
кв. м“ и „до 100 места“ се добавя думата
„включително“;
б) в т. 1 и 2 текстът след думата „застрояване“ до края се заличава;
в) точка 4 се изменя така:
„4. сгради и съоръжения за обществено
обсл у ж ване съгласно номенк лат у рата по
приложение № 2;“
г) в т. 5 накрая се добавя думата „включително“;
д) създават се т. 6, 7 и 8:
„6. площадки за игра, разположени на
открито;
7. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити,
полузакрити и закрити стрелбища и складовете
(хранилищата), прилежащи към тях, както
и самостоятелни складове и работилници
за ремонт на оръжие, в които се съхраняват
огнестрелни оръжия от категории A, B, C и
D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или
граждански цели в количество не по-голямо
или равно на 100 кг, изчислено като барутно
съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг
чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг;
8. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки.“
2. В ал. 2 след думата „места“ се добавя
„включително“.
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3. Създава се ал. 4:
„(4) Видовете строежи от пета категория,
буква „д“, са електронни съобщителни мрежи
и съоръжения, изграждани в урбанизирани
територии с ниско застрояване, включително
и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на
съответната община и/или област.“
§ 10. В чл. 11 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Отклоненията за присъединяване на
строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатни
станции, водомерни шахти, разпределителни
табла, локални пречиствателни съоръжения и
др., са от категорията на съответния строеж.
(3) Когато за присъединяване на нов строеж е необходимо изграждане на трафопост
за собствени стопански нужди, както и при
сгради с вграден трафопост, категорията на
строежа се определя съгласно ал. 1.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Когато за строежи или части от
тях категоризацията се извършва по критерия
„брой (места) посетители или работни места“,
категорията се определя в зависимост от максималния брой на посетителите или работните
места, определен в инвестиционния проект, при
спазване изискванията на чл. 36 от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр.,
бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).“
§ 13. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. Категорията на колективните средства за защита – противорадиационни укрития, се определя от категорията на строежа,
в който се намират.“
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Производствени сгради“ са сградите
за: производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични
производства, металургични производства,
машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства,
производства за преработка на животински
и растителни проду кти, производство на
хранителни продукти и вкусови вещества,
за добив и преработване на руда, въглища,
нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително
временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за
търсене, проучване или добив на подземни
богатства); автобази със сервиз за обслужване;
сгради за селскостопански дейности – живот
новъдни сгради, оранжерии и други обекти,
свързани с тях.“
2. Точки 2 и 3 се отменят.
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§ 15. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 5,
т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 8, ал. 2, т. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложение № 2 към чл. 4,
ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 8, ал. 2, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6,
чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4
Номенклатура на сградите и съоръженията за
обществено обслужване и на самостоятелните
обекти за обществено обслужване в сгради“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. Видовете сгради за образование и наука
са: детски градини, училища и обслужващи
звена по Закона за народната просвета, висши
училища по Закона за висшето образование,
сгради и съоръжения за постоянните научни
звена, академичните специализирани звена,
общоакадемичните помощни звена и звената,
извършващи стопанска дейност по Закона за
Българската академия на науките.“
3. Точка 2 се изменя така:
„2. Видовете сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и
ветеринарната медицина са:
а) лечебни заведени я за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за
долекуване и продължително лечение, болници
за рехабилитация, болници за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация;
б) лечебни заведения за извънболнична
помощ – амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана
медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории
и дентални центрове;
в) лечебни заведения – център за спешна
медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве,
център за кожно-венерически заболявания,
комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център,
тъканна банка;
г) ветеринарни лечебни заведения – клиники (лечебници); амбулатории (кабинети);
лаборатории;
д) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки.“
4. Създава се нова т. 3:
„3. Видовете обекти за обществено обслужване в областта на социалните услуги са
сградите и самостоятелните обекти в сгради
за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции по
реда на Закона за социалното подпомагане и
правилника за неговото прилагане.*
*Забележка. Социалните услуги – резидентен
тип (център за настаняване от семеен тип, център
за временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено жилище, наблюдавано
жилище и приют), се предоставят в жилища и се
категоризират по критериите за жилищни сгради
и самостоятелни обекти (жилища).“
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5. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата
„изкуството“ се заменя с думите „изкуствата
са:“, а думите „казина,“ и „дискотеки,“ се
заличават.
6. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думата „обслужване“ се добавят думите „в
областта на вероизповеданията“.
7. Досегашната т. 5 става т. 6.
8. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след
думата „хотелиерството“ се поставя запетая,
думите „и услугите“ се заменят с „услугите
и хазарта“, след думите „специализирани
магазини,“ се добавя „складове за търговия“, след думите „обществено хранене,“ се
добавя „питейни заведения, клубове, барове,
дискотеки,“, накрая се поставя запетая и се
добавя „игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия с прилежащите към
тях складове (хранилища) и работилници за
ремонт на оръжие“.
9. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея
думата „съобщенията“ се заменя с думите
„електронните съобщения“.
10. Досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. Сгради и съоръжения за спорт са всички спортни обекти и съоръжения по Закона
за физическото възпитание и спорта, които
са предназначени за трайно задоволяване
на обществените потребности в областта на
физическото възпитание, спорта и социалния
туризъм, за провеждане на спортни, културни
и други мероприятия.“
11. Досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя така:
„10. Видовете озеленени площи за общес т вено ползва не и л и с ъс спец ифи ч но
предназначение са: паркове, градини, улично
озеленяване, гробищни паркове, ботанически
градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни
насаждения, атракционни паркове, аквапаркове, включително мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура за тяхното
обслужване, както и разположените в тях (в
зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти и открити
обекти за спортни и културни дейности.“
§ 16. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 2
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
§ 18. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Р. Плевнелиев
3151
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-116
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 37н, ал. 2 ЗСПЗЗ нареждам:
Определям ред и условия за ползване на
мери и пасища от държавния поземлен фонд
(ДПФ), предоставени за управление на общини,
както следва:
І. Общи положения
1. Мери и пасища от ДПФ се предоставят
за управление на общини при спазване на разпоредбите на чл. 37и – 37п ЗСПЗЗ и § 2в – 2д
от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и на
чл. 98 – 103 ППЗСПЗЗ.
2. По реда на т. 1 се предоставят земи от
държавния поземлен фонд с начин на трайно
ползване „пасище“, „пасище, мера“ или „пасище
с храсти“.
3. Мерите и пасищата от ДПФ се отдават от
общината под наем и под аренда чрез публично
оповестен търг.
4. Участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в
съответното землище и/или в съседни землища
на територията на общината, които:
4.1. отглеждат регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а) 10 или повече говеда или 10 или повече
биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б) 5 или повече крави и/или юници по схемата
за крави с бозаещи телета;
в) 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки
и кози майки;
г) 5 или повече еднокопитни (коне, магарета,
мулета, катъри);
4.2. отговарят на изискванията за участие в
търг за земи от ДПФ по чл. 47в и 47з ППЗСПЗЗ.
5. На основание чл. 37м, ал. 1 ЗСПЗЗ мерите и
пасищата, останали свободни след провеждането
на търга между участниците по т. 4, се предлагат чрез публично оповестен търг под наем или
под аренда за поддържане в добро земеделско и
екологично състояние.
6. Началната тръжна цена е минималната
пазарна цена по смисъла на § 2г, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. В случай че
не са били сключени договори, както и когато
пазарната цена не може да бъде определена или е
по-ниска, началната тръжна цена е минималната
наемна или арендна цена, определена от министъра на земеделието и храните, на основание § 2г,
ал. 2 от допълнителните разпоредби към ЗСПЗЗ.

7. До изработването на перспективен план по
чл. 37и, ал. 3 ЗСПЗЗ към искането за предоставяне
на мери и пасища от ДПФ общините могат да
представят решение на общинския съвет, което
съдържа данните за годишното ползване съгласно
чл. 37о ЗСПЗЗ и чл. 98 ППЗСПЗЗ.
8. Минимално необходимата площ за пасищните животни, заявена с искането на общината
за предоставяне на мери и пасища от ДПФ, се
обосновава като разлика между размера на минимално необходимата площ за отглежданите
пасищни животни по нормите съгласно раздел
ІІІ и разполагаемата площ на мери и пасища от
общинския поземлен фонд и частна собственост
по землища на територията на общината.
ІІ. Относно сключването, изменението и прекратяването на договорите за наем и аренда на
мери и пасища от ДПФ, предоставени на общини
9. Отдаването под наем или аренда на предоставени мери и пасища от ДПФ се извършва
от общината по реда на чл. 8, ал. 4 от Закона
за общинската собственост чрез публично оповестен търг.
10. В тръжната документация се посочват и:
а) нормативите за числеността на селскостопанските животни, допускани за паша по раздел
ІІІ, които са база за разпределение на площите
според броя и вида селскостопански животни;
б) обстоятелството, че сключването на договора
за наем или за аренда не гарантира подпомагането
на земеделските производители;
в) данни към момента на обявяване на търга
относно включването на имотите в специализирания слой по чл. 8 от Наредба № 5 от 2010 г.
за условията за допустимост за подпомагане на
земеделските парцели по схеми за плащане на
площ и за общите и регионални критерии за
постоянни пасища (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.;
изм., бр. 34 от 2010 г.);
г) солидарна отговорност на лицата в случай,
че кандидатът е сдружение на животновъди, което
не е юридическо лице;
д) изискването да не се преотдават мерите и
пасища на трети лица.
11. Минималните изисквания за поддържане
на площите в добро земеделско и екологично
състояние (Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните – ДВ,
бр. 63 от 2010 г.) са задължителни за наемателя/
арендатора и тяхното нарушаване е основание за
предсрочно прекратяване на договора.
12. Контролът за изпълнението на договорните
задължения се осъществява от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно
чл. 26а от Закона за подпомагане на земеделските производители, от органите по поземлената
собственост (областните дирекции „Земеделие“,
общинските служби по земеделие) и чрез други
законоустановени средства и процедури.
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ІІІ. Определям нормативи за численост на
селскостопанските животни, допускани на паша в
държавните и общинските мери и пасища, съобразно
класа на пасището по смисъла на Наредба № 5 от
2010 г., както следва:
13.1. В продуктивни пасища:
а) за животни от рода на едрия рогат добитък
(ЕРД) на възраст повече от 24 месеца, крави с
бозаещи телета, млечни крави и биволици – не
по-малко от 6 дка на животно;
б) за животни от рода на ЕРД на възраст до
24 месеца – не по-малко от 3 дка на животно;
в) за овце, кози, кочове и пръчове – не помалко от 1 дка на животно;
г) за еднокопитни – не по-малко от 8 дка на
животно.
13.2. В слабопродуктивни пасища:
а) за глава едър рогат добитък – не по-малко
от 8 дка;
б) за овца и коза – не по-малко от 2 дка;
в) за еднокопитни – не по-малко от 10 дка
на животно.
13.3. В мери:
а) за глава едър рогат добитък – не по-малко
от 8 дка;
б) за овца и коза – не по-малко от 3 дка;
в) за еднокопитни – не по-малко от 10 дка
на животно.
ІV. Относно определяне конкретния размер на
отчисленията от приходите по чл. 37к, ал. 2 ЗСПЗЗ
14. Когато друго не е посочено в заповедта
по чл. 100 ППЗСПЗЗ, за определяне на мери и
пасища от ДПФ, които се предоставят за управ
ление на общината, отчисленията от приходите
по договорите за наем и аренда за предоставени
на общини мери и пасища от ДПФ са в размер
50 на сто в полза на общината.
V. Други изисквания за режима на управление
и контрол за ползването на мерите и пасищата
15. По преценка на общинския съвет може да
се създават обществени съвети за ползване на
мерите и пасищата, които да оказват съдействие
във връзка с изпълнение на режима за управление
на мерите и пасищата.
VІ. Относно общинските мери и пасища
16. На основание чл. 37п ЗСПЗЗ мерите и
пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ)
се отдават под наем или под аренда за индивидуално ползване чрез публично оповестен търг.
17. Началната тръжна цена за отдаване под
наем или аренда за индивидуално ползване на
мери и пасища от ОПФ не може да бъде по-ниска
от началната тръжна цена за отдаването под наем
или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ.
VІІ. Относно мерите и пасищата от ДПФ,
които не са предоставени на общините
18. Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени по реда на
чл. 37и ЗСПЗЗ, могат да се отдават от министъра
на земеделието и храните за ползване само по
предназначение под наем или аренда на лица,
които отглеждат пасищни животни или поемат
задължението да ги поддържат в добро земеделско
и екологично състояние, за срок 5 години. По
искане на арендатора или наемателя договорът
може да се сключи и за по-кратък срок. Съгласно
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чл. 37м, ал. 2 ЗСПЗЗ предоставянето на свободни
мери и пасища от ДПФ под наем или аренда се
извършва чрез провеждане на търг в съответствие с разпоредбите на чл. 47в – 47о ППЗСПЗЗ.
Началната тръжна цена се определя със заповед
на министъра на земеделието и храните.
3374

За министър: Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и във връзка с оптимизиране
дейността на звената от системата на народната просвета изменям и допълвам Заповед
№ РД-14-138 от 10.12.1996 г., изм. и доп. със
заповеди № РД-14-105 от 10.12.1998 г., № РД-1439 от 25.05.2004 г., № РД-14-147 от 14.07.2006 г.,
№ РД-14-326 от 16.07.2008 г. и № РД-14-27 от
18.03.2010 г., както следва:
1. В т. 2 се създава т. 8 със следното съдържание:
„8. поддържане, управление и развитие съобразно съвременните тенденции в музейното
дело на предоставеното документално наследство,
книжовни и литературни ценности.“
2. В т. 3 числото „55“ се заменя с числото „56“.
3116

Министър: С. Игнатов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1469
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 333 от
28.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (спортна зала) с УПИ, гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, с право на собственост върху
УПИ II с площ 6200 кв. м.
2. Начална тръжна цена – 313 000 лв., 24,07 %
от сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.04.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2907

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1480
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.05.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
за социални контакти, ж.к. Връх Манчо, бл. 3,
вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 13 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.04.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3129

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1481
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 326 от
21.05.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.04.2011 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. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.04.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2908

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1482
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 274 от
27.05.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Слатина, ул. Братя Пешеви
10, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.04.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2909
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РЕШЕНИЕ № 1486
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 372 от 8.07.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.05.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (кафе), м. Студентски град, бл. 5 (ниско
тяло), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 115 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 02.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3130

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1487
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 577 от 9.10.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Враждебна, ул. 8 (бивша
ул. Борис Илиев), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 21 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3131

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1493
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 975 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако, им. 257,
масив 259, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.04.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2983

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1502
от 10 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 334 от
28.06.2010 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 наддаване
на 19.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 136 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2910
РЕШЕНИЕ № 1504
от 10 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие,
ж.к. Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 42 500 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4250 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3133
РЕШЕНИЕ № 1505
от 10 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 677 от 13.11.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.04.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ул. Бели Мел, до
бл. 45, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 99 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3134

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 40.29
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Акс а к о в о, о д о б р я в а п о д р о б н и я у с т р о й с т в е н
план – план за застрояване в поземлен имот
0222083 по КВС на землище с. Любен Каравелово,
община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на складова база с
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офисн а и търговска част така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
2966

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 40.30
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот 012013 по КВС в
землище с. Доброглед, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестниик“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
2967

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 40.31
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 032091 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на шоурум, склад за пакетирани промишлени
стоки, автосервиз и административна сграда
така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и черни линии
и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
2968
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
2969

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 40.33
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява ПУП – парцеларен план за
обект: „Кабелно ел. захранване 20/0.4 kV в тръбна
канална система от ВЕЛ 20 kV „Крумово“ до
нов КТП 20/0.4 за ел. захранване на складове,
магазини и офис сграда“ в ПИ 052042 по КВС
на землище с. Изворско, община Аксаково, така,
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – парцеларен план, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
2970

Председател: Л. Манолов

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3019-6
от 19 – 20 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на Община Варна, вх. № РД-11-9302/2 от
4.01.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
О д о б р я в а п о д р о б е н у с т р о й с т в е н п л а н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна
линия 20 kV (за електрозахранване на трафопост
в УПИ VІІ-993-1021, кв. 28) през ПИ 060010 по
КВС на землище с. Тополи, община Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
2927

Председател: Н. Апостолов

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 40.32
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот 048004 по КВС
в землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени, сини и
черни линии и надписи.

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 254
от 11 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Маджарово, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за външно
електрическо захранване и електрическа схема
на УПИ ІХ, кв. 13, с. Селска поляна, община
Маджарово.
2962

Председател: Е. Юсуф
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ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 533
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за „Разширение на плувен комплекс „Оазис“ за
ПИ № 015015 и 015071 в м. Колов рат в землището на с. Зверино, община Мездра, област Враца.
Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на общината. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3
ЗМСМА заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
2971

Председател: Д. Дамяновски

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 522
от 25 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за изграждане на пречиствателно съоръжение в
поземлен имот 075073, м. Тумбите – 2, земл ище
с. Кърналово, за нуждите на с. Михнево с площ
на имота 1374 кв. м, представляващ нива – V
категория – общинска собственост, акт № 2586
от 02.09.2010 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
3075

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 49
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и предвид
изложените в предложение с вх. № 11XI-22 от
21.01.2011 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с
явно наддаване на 21-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в
сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска
1, за продажбата на обект: поземлен имот с
идентификатор 56784.522.1991, с площ 649 кв. м,
застроен с две масивни сгради, на един етаж, с
площ 162 кв. м с идентификатор 56784.522.1991.2
и на два етажа с площ 128 кв. м с идентификатор
56784.522.1991.1, намиращ се в Пловдив, за които
е отреден УПИ IV-1991, обществени дейности,
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кв. 2б, по регулационния план на кв. Христо
Ботев – север, Пловдив, на ул. Сергей Румянцев
4, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 398 000 лв. Сделката
не е освободена от ДДС, чл. 45, ал. 5 – ЗДДС.
2. Начин и схема на плащане – достигнатата
на търга цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50% от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; от тази
сума се приспада внесеният депозит в размер
150 000 лв.; данък добавена стойност (20%) се
начислява върху достигнатата на търга цена и
е дължим в пълен размер с първата вноска при
сключването на приватизационния договор:
2.1.1. остатъкът от цената в размер 50% – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
2.2. купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора;
2.3. обезпечение на неизплатената част от цената на имота – за остатъка на цената по договора,
разсрочена при условията, посочени по-горе, се
учредява законна ипотека в полза на продавача,
като всички разноски са за сметка на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
150 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на това решение в
„Държавен вестник“ до 16 ч. българско време.
Цената на комплект тръжна документация е
5000 лв., без включен ДДС, платими в брой на
посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние
на юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен
от българския, следва да бъдат придружени с
превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка, в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се
заплаща в левове по банковата сметка на Община Пловдив. Данък добавена стойност (20%)
се начислява върху достигнатата на търга цена
и е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
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чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
Председател: И. Илиев
3147

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 30
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение К-5 от 20.05.2010 г. на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, за изграждане на
жилищна сграда до три етажа – кота корниз до
10 м, плътност на застрояване – 40 %, Кинт – 1,
минимална озеленена площ – 40 %, и начин на
застрояване – „е“, в ПИ 61807.069.002, м. Излъка,
землище с. Разлив, община Правец, собственост
на Орлин Славчев Давчев.
Председател: Н. Ненчев
2972

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 882
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за поземлени
имоти № 73225.101.346; 73225.101.348; 73225.101.351
и 73225.101.352 по кадастралната карта на промишлена площадка на рудник „Трояново 1“ в
границите на землището на с. Трояново, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова
3078
РЕШЕНИЕ № 883
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлени имоти
№ 73225.101.351 и 73225.101.352 и работен устройствен план на поземлен имот № 73225.101.352 по
кадастралната карта на промишлена площадка
на рудник „Трояново 1“ в границите на землището на с. Трояново, община Раднево, област
Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова
3079
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ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 874
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол Общинският съвет – Разград, реши:
Открива процедура за приватизация на общинските нежилищни имоти:
1. Имот № 61710.505.169 – Разград, с площ
11 322 кв.м (до бившето виетнамско общежитие).
2. Имот № 61710.501.46 – Разград, с площ 5870
кв.м (до бензиностанция на „Деспред“).
3. Имот № 61710.506.502 – Гарова пром. зона,
с площ 3355 кв.м (срещу база „Петрол“).
4. Имот № 70860.507.631 – с. Стражец, с площ
1540 кв.м (до газостанция на „Петрол“).
2918

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,68 кв. м, прилежащи части мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части 9,12 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,83 кв. м, прилежащи части мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 72,39 кв. м, прилежащи части
мазе 3 – 5,40 кв. м, и общи части 14,14 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.4, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разпо-
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ложена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 53,85 кв. м, прилежащи части
мазе 4 – 3,20 кв. м, и общи части 10,52 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9977/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 58 580 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 39,88 кв. м, прилежащи части мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части 7,79 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 48,87 кв. м, прилежащи части мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части 9,54 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,68 кв. м, прилежащи части мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части 9,12 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,83 кв. м, прилежащи части мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 78,70 кв. м, прилежащи части
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части 15,37 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.10, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 57,80 кв. м, прилежащи части
мазе 10 – 2,38 кв. м, и общи части 11,29 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9983/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 62 020 лв., без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.11, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 43,83 кв. м, прилежащи части
мазе 11 – 2,38 кв. м, и общи части 8,56 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9984/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 45 800 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 48,87 кв. м, прилежащи части
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части 9,54 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 45,27 кв. м, прилежащи части
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части 8,84 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,83 кв. м, прилежащи части
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 78,70 кв. м, прилежащи части
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части 15,37 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.16, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 16, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 57,80 кв. м, прилежащи части
мазе 16 – 2,41 кв. м, и общи части 11,29 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9989/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 62 130 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.17, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 17, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 43,83 кв. м, прилежащи части
мазе 17 – 2,41 кв. м, и общи части 8,56 кв. м,
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актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9990/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 46 200 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.18, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 18, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 49,95 кв. м, прилежащи части
мазе 18 – 2,83 кв. м, и общи части 9,75 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9991/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 52 910 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,65 кв. м, прилежащи части
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части 9,11 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 46,83 кв. м, прилежащи части
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части 9,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 32,26 кв. м, прилежащи части
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части 6,30 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.22, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 22, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 57,93 кв. м, прилежащи части
мазе 22 – 2,70 кв. м, и общи части 11,31 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9995/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 61 550 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.23, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 23, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 43,83 кв. м, прилежащи части
мазе 23 – 4,98 кв. м, и общи части 8,56 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9996/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 46 180 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 36,62 кв. м, прилежащи части
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части 7,15 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в служба по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.26, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ 88,22 кв. м, прилежащи
части: общи части: 17,23 кв. м, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 9999/2010 г.,
вписан в служба по вписванията, при начална
тръжна цена 95 000 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.27, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ 43,90 кв. м, прилежащи
части: общи части: 8,57 кв. м, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 10000/2010 г.,
вписан в служба по вписванията, при начална
тръжна цена 46 910 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 32,95 кв. м, прилежащи части мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части 7,89 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 34 200 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.34, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 31,43 кв. м, прилежащи части мазе 9 – 2,70 кв. м, и общи части 7,53 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10007/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 32 450 лв., без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части 12,93 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 60 770 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части 8,28 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 930 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.37, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 66,24 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10010/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 38 200 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.39, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 4,24 кв. м, и общи части 12,93 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10012/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 57 570 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части 8,28 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 900 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с Акт за частна
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общинска собственост № 10014/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 37 940 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв. м, и общи части 12,93 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 57 250 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи части 8,01 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 36 100 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.45, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 68,02 кв. м, прилежащи части:
мазе 10 – 8,65 кв. м, и общи части 16,29 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10018/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 75 300 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м, и общи части 8,47 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10019/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 38 090 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.47, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 16, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 56,54 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 8,48 кв. м, и общи части 13,55 кв. м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10020/2010 г., вписан в служба по вписванията,
при начална тръжна цена 60 400 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв., без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан
в служба по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв., без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок
10 години на равни месечни вноски с оскъпяване
в размер 10 % при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала – ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки 4,
5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2922

Председател: Л. Янкова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1734
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 50 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 61604.9.553 в местността
Големи ниви в землището на с. Радуил, община
Самоков, собственост на „Варна ритейл дивелъпмънт“ – ООД, за изграждане на две сгради
при обособена устройствена зона „Ваканционно
селище (Ос)“ с показатели: плътност на застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност – до
1, 2, минимална озеленена площ – 50 %, височина
на сградите – до 10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
2954

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1735
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 50 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имоти № 701032 и № 701033 в
местността Селището в землището на с. Алино,
община Самоков, собственост на наследници на
Костадинка Иванова Ласкина и наследници на
Стоилко Котев Ласкин, при обособена устройствена зона „Ваканционно селище (Ос)“ за изграждане
на по една вилна сграда в имот с показатели:
плътност на застрояване – до 30 %, коефициент на
интензивност – до 1,2, височина на сградите – до
10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
2955

За председател: Г. Големинов

РЕШЕНИЕ № 1736
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 50 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 23039.7.445 в местността
Цареви кладенци в землището на с. Доспей, община Самоков, собственост на „Самел – 90“ – АД,
при обособени „Предимно производствена устройствена зона – Пп“ с показатели: плътност на
застрояване – до 80%, коефициент на интензивност – до 2, минимална озеленена площ – 20%,
височина на сградите – до 21 м, и „Смесена устройствена зона с преобладаващо производствено
предназначение и допълнителна зона за жилищно
застрояване – Спж“, с показатели: плътност на
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застрояване – до 60%, коефициент на интензивност – до 1,2, минимална озеленена площ – 40%,
височина на сградите – до 10 м за Спж2 и до 15 м
за Спж1, съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
2956

За председател: Г. Големинов

ВЕСТНИК

се определя свободно нискоетажно застрояване
за „фотоволтаична електроцентрала“ с ограничителни линии на застрояване в червен цвят и устройствени показатели: Пзастр. – 80%; Кинт – 0,8;
минимална озеленена площ – 20%.
Неразделна част от това решение са планът
за застрояване, ел. и В и К схемите към него.
3145

РЕШЕНИЕ № 1737
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 50 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 001015 в местността
Брезов рид в землището на с. Марица, община
Самоков, собственост на „Димел мес“ – ЕООД,
при обособена устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих – Ов“ с
показатели: плътност на застрояване – до 40%,
коефициент на интензивност – до 0,8, минимална
площ за озеленяване – 60%, височина на сградите – до 7 м (2 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
2957

За председател: Г. Големинов

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 891
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 02.02.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и В и К
схеми към него на ПИ № 062002 в м. Дивижи
куна, землището на с. Мезек, община Свиленград,
като в него се определя свободно нискоетажно
застрояване за „склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“ с ограничителни
линии на застрояване в червен цвят
Неразделна част от това решение са планът
за застрояване, ел. и В и К схемите към него.
3146

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ № 1738
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 50 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.15.532 в местността
Селска река в землището на с. Говедарци, община
Самоков, собственост на Станислава Пейчева
Пейчева, при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина и плътност – Жм“
за изграждане на жилищна сграда с показатели:
плътност на застрояване – до 30 %, коефициент
на интензивност – до 1, минимална озеленена
площ – 70 %, височина на сградата – до 10 м
(3 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
2958
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За председател: Г. Големинов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 890
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение
на ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 02.02.2011 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и В и К
схеми към него на ПИ № 284017 в м. Пъстрогорски, землището на Свиленград, като в него

РЕШЕНИЕ № 1178
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV до БКТП в поземлен
имот 14275.610.582, землище с. Гавраилово, община
Сливен, преминаващ през имот 14275.610.42, м.
Между пътищата в същото землище.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на газопроводно отклонение от съществуващ газопровод
в поземлен имот 67338.834.65 до поземлен имот
67338.834.68, м. Къра, землище кв. Речица – Сливен,
преминаващо през имоти 67338.834.65, 67338.834.79,
67338.834.78, 67338.834.80 и 67338.834.68, всички в
землището на кв. Речица, Сливен.
3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на газопровод от съществуващ газопровод в
поземлен имот 67338.852.115 до поземлен имот
67338.703.429, землище кв. Речица – Сливен, преминаващ през имоти 67338.852.115, 67338.801.18,
67338.835.30, 67338.835.22, 67338.835.29, 67338.835.28
и 67338.835.26, всички в землището на кв. Речица, Сливен.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
2973

Председател: М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 1180
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация на улици, на поземлени
имоти за обществени мероприятия и устройствени
зони на м. Новоселско дефиле, селищно образувание „Изгрев“, землище Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
2974

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1058
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – чрез изграждане на кабел НН от нов МчТП за
захранване на обект в поземлен имот с кадастрален
№ 225030 с идентификационен № 68850.225.30 от
кадастралната карта в местността Сечена могила, землище гр. Стара Загора – минаващо през
поземлени имоти с идентификационни номера
68850.219.708, 68850.219.63 и 68850.225.735 – представляващи полски пътища – общинска публична
собственост; поземлен имот с идентификационен
№ 68850.222.11 – представляващ нива, собственост
на физически лица, и поземлен имот с идентификационен № 68850.222.730, представляващ
път ІІІ-6602 от републиканската пътна мрежа.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
2959

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1059
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – чрез изграждане на подземно положен
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кабел от съществуващ ЖР стълб и изграждане
на БКТП за захранване на обект: „Изграждане
на фотоволтаична централа“, в поземлен имот с
идентификационен № 68850.105.38 от кадастралната карта в местността Инджурлюк, землище
гр. Стара Загора – минаващо през поземлен имот
с идентификационен №: 68850.105.37, представляващ земеделска земя – собственост на физическо
лице. Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
2960

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 3
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява специализирана план-схема към
действащия ПУП за подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на „Глобъл Комюникейшън
Нет“ – АД, на територията на гр. Търговище
съгласно графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
3076
РЕШЕНИЕ № 4
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 73626.113.7
по кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който имотът се отрежда „За складова
и производствено-техническа база за бетонови
изделия и строителни разтвори“ и специализирана
план-схема към ПУП за елементи на техническата
инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
3077

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04/0005
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, Решение № 464
от протокол № 43 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Стралджа, и Решение № 688 от про-
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токол № 47 от 22.02.2011 г. на Общинския съвет
„Тунджа“, Ямбол, одобрявам проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура на територията на
две общини: кабелна линия – тип подземна: от
БКТП на фотоволтаична централа с мощност
3000 kW в ПИ 020121 по КВС на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол, собственост на
„Хелиос солар“ – ООД, Сливен, през землищата
на с. Челник, община „Тунджа“, с. Тамарино и
с. Саранско, община Стралджа, до нов ЖР стълб,
вграден във ВЛ 20 kV „Каменец“ в ПИ 002019 в
землището на с. Саранско и от БКТП на фотоволтаична централа с мощност 3200 kW в ПИ
020120 по КВС на с. Челник, община „Тунджа“,
Ямбол, собственост на „Лайт инвест“ – ООД,
Сливен, през землищата на с. Челник, община
„Тунджа“, с. Тамарино и с. Саранско, община
Стралджа, до ЖР стълб № 249 на ВЛ 20 kV
„Калчево“ в землището на с. Саранско.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на АПК пред Административния съд – Ямбол,
в 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Т. Димитрова
2963

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 58
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по
друг начин (чл. 21, ал. 1 ЗОС), представляваща
улица между о.т. 93 – о.т. 94, кв. 24 по влязъл в
сила ПУП – ПРЗ на с. Горно Дряново, одобрен
със Заповед № 15 от 09.11.1990 г. на кмета на община Гърмен, област Благоевград, отчуждавам
следните имоти – частна собственост, намиращи
се в имот пл. № 105, УПИ ХІІ, кв. 24, имот пл.
№ 461, УПИ ХІІ, кв. 24, имот пл. № 462, УПИ
ХІІ, кв. 24, имот пл. № 107, УПИ ХІ, кв. 24 по
плана на с. Горно Дряново, община Гърмен,
област Благоевград, подробно описани по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици, както следва:
Поземлен
имот
№

Собственици

Засегната
площ от
имота
(кв.м)

Стойност на
обезщетението
(лв.)

част от Айрола Абдиев Низамов
105

20

300

част от Ахмед Ибрахимов Алил107
чев
Шукри Ибрахимов Алилчев
Фикра Ибрахимова Шаркова
Найле Ибрахимова Ходжова

10

150

част от Неби Ибра х и мов Н и461
замов

30

460

част от Шу к ри Шериф ов Н и462
замов

35

530
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Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез банка „ДСК“ след 01.04.2011 г. след представяне на банкова сметка от собствениците на имоти
при главния счетоводител на Община Гърмен.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Благоевград.
2964

Кмет: А. Башев

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 497
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
258170 в местност Требището по КВС на с. Сусам,
община Минерални бани, област Хасково, със
следния режим на застрояване:
Определя се предназначението на имоти с
пл. № 258170, местност Требището, землище
на с. Сусам, община Минерални бани, област
Хасково, от „Нива“ за „Техническа инфраструктура“ (мобилна станция) със съответен начин и
характер на застрояване:
– начин на застрояване – свободно – е;
– плътност на застрояване – 40 %;
– възможна височина – от 1 до 30 метра;
– интензивност на застрояване Кинт – 40 %;
– мин. озеленена площ – 60 %.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Минерални
бани пред Административния съд – Хасково.
2920

Председател: М. Чолак

РЕШЕНИЕ № 499
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
000145 в местност Аида по КВС на с. Спахиево,
община Минерални бани, област Хасково, със
следния режим на застрояване:
Определя се предназначението на имоти с пл.
№ 000145, местност Аида, землище на с. Спахиево,
община Минерални бани, област Хасково, от „Дървопроизв. Пл.“ за „Техническа инфраструктура“
със съответен начин и характер на застрояване:
– начин на застрояване – свободно – е;
– плътност на застрояване – 40 %;
– възможна височина – от 1 до 38 метра;
– интензивност на застрояване Кинт – 40 %;
– мин. озеленена площ – 50 %.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Минерални
бани пред Административния съд – Хасково.
2921

Председател: М. Чолак
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19. – Академията на МВР обявява конкурси
за асистенти по: 9. сигурност и отбрана (9.1.
национална сигурност) по учебни дисциплини
„Полицейско право“ и „Опазване на обществения
ред“ в катедра „Опазване на обществения ред“
към факултет „Полиция“ – двама; 5. технически
науки (5.7. архитектура, строителство и геодезия),
специалност „Техника на безопасност на труда
и противопожарна техника“ (учебна практика) в
катедра „Противопожарна техника и аварийноспасителна дейност“ към факултет „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – двама,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Академията на МВР,
п.к. 555, тел. 98 29 222.
3081
14. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по
01.05.06 химия на високомолекулните съединения
(професионално направление 4.2. химични науки
съгласно ПМС № 125 от 2002 г.) за лаборатория
„Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103 А, тел. 97922-09.
3080
46. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН, София, обявява
конкурс за професор по 4.1 физически науки
(теоретична и математична физика) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документин – бул. Цариградско шосе
72, София, тел. 9743761.
3141
33. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през февруари 2011 г. е продаден следният
общински обект – помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 413, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
на Павлина Николова Николова за 5000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3135
176. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за план за регулация и застрояване, план за вертикално планиране и план-схеми на инженерната
инфраструктура на м. НПЗ „Хаджи Димитър“ и
НПЗ „Левски – север“ в граници: от изток – ул.
Рилска обител; от юг – бул. Владимир Вазов и
ул. Резбарска, от запад – ул. Резбарска, от север – Малашевски гробища, които са изложени
в район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Подуяне“.
3118
10. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект на П У П – парцеларен
план на довеждащ водопровод от река Рударка
до площадката на МВЕЦ „Рударка“ – поземлен
имот № 61134, с. Рашково, община Ботевград. 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
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3100
11. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
на довеждащ водопровод от река Канщица до
площадката на ВМЕЦ „Канщица“ – поземлен
имот № 31012, с. Краево, община Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3101
7. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на външна
битово-фекална канализация за УПИ ХІІ-8 в
масив 79, местност Под шосето, в землището на
гр. Бургас – идентификатор 07079.2.1979, който е
изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3103
32. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване за преотреждане на ПИ № 037133
и 037127, местност Голяма ливада, землище на
с. Войнежа, за „фотоволтаични инсталации“, плансхема за ел. и В и К към ПУП, трасе на кабелни
връзки 20 kV и изграждане на ТП 20/0,4 kV, който
се намира в кметство гр. Килифарево, стая 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
3162
14. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за частично изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
на с. Маноя за промяна на уличната регулация,
като улица с о.т. 166 и о.т. 167 да бъде изместена
по съществуващата улица в югозападна посока и
дворищнорегулационните линии на урегулираните
поземлени имоти в кв. 51 и кв. 52 откъм същата
улица да бъдат поставени по съществуващите
имотни граници. Проектът може да се разгледа
в общинска администрация, Дряново, стая 204,
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен ветник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3104
27. – Общ и на Кочери ново на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – план за
регулация и план за застрояване на поземлен имот
№ 026077 и поземлен имот № 026079 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Пороминово, община Кочериново, собственост
на Спаска Петрова Янева, във връзка с промяна
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предназначението на имотите от земеделска земя
за неземеделски нужди за изграждане на обект
„Жилищно строителство“. Проектите се придружават от схема на външно ел. захранване и
схема за водоснабдяване и канализация. С плана
за застрояване се установява устройствена зона
за жилищно строителство – Пж, с устройствени
показатели: височина H – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %, коефициент на интензивност
(Kинт) – 1,20 %, и начин на застрояване – свободно. Проектите са изложени в стая № 15 на
община Кочериново. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Кочериново в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3107
28. – Общ и на Кочери ново на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – план за
регулация и план за застрояване на поземлен имот
№ 026078 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пороминово, община
Кочериново, собственост на Валери Георгиев
Гюров, във връзка с промяна предназначението
на имота от земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на обект „Жилищно строителство“. Проектът се придружава от схема на
външно ел. захранване и схема за водоснабдяване
и канализация. С плана за застрояване се установява устройствена зона за жилищно строителство – Пж, с устройствени показатели: височина
H – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %,
коефициент на интензивност (Kинт) – 1,20 %, и
начин на застрояване – свободно. Проектите са
изложени в стая № 15 на община Кочериново. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Кочериново в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3106
3. – Областният управител на област с административен център гр. Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
обявява, че е издал разрешение за строеж № РС21/14.03.2011 г. на „СОЛСБОР – К.Г.Д.“ – ЕООД,
София, БУЛСТАТ: 200571435, със седалище и адрес
на управление: София, ул. Майор Първан Тошев
26, ет. 1, ап. 1, представлявано от Георги Иванов
Денков, и „СОЛСБОР – Г.К.К.“ – ЕООД, София,
БУЛСТАТ: 200759896, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Майор Първан Тошев
26, ет. 1, ап. 1, за обект: Линеен обект (електропровод 20 kV) за захранване на ПИ № 167017 в
землището на с. Сбор, община Пазарджик, от
подстанция „Попинци“ (20/110 kV) в землището
на с. Попинци през землището на с. Левски,
община Панагюрище, област Пазарджик. Разрешението за строеж подлежи на обжалване по
реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
3388
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване,
план-схеми за В и К, електро- за поземлен имот
с идентификатор 56722.177.2 в местността Чаира
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в землището на гр. Плевен, парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
(водопровод ∅ 40 мм) извън границите на урбанизираната територия, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори № 56722.24.563,
24.27, 177.2, парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура (ел. провод НН)
извън границите на урбанизираната територия,
преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 56722.24.17, 24.27, намиращи се в местността
Чаира в землището на гр. Плевен, който е изложен в Община Плевен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
3105

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 218 ЗУТ съобщава, че от Анка Любомирова Кожухарова и Карамфила Любомирова
Савова, двете от Бургас, е постъпила жалба, с
която се оспорва Решение № 40-17 от 21.10.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас (ДВ, бр. 4 от
2011 г.), с което се одобрява проектът за актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к.
Славейков, Бургас – окончателен проект при
условията на чл. 16 ЗУТ, заедно с правилата и
нормите за неговото прилагане със следните
изменения: УПИ ІІІ в кв. 51 да бъде отреден за
озеленяване; УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв. 45,
които са новообразувани, да бъдат отредени за
обществено ползване, с плътност – до 20 %, и
височина – до един етаж. В срок 5 години считано от датата на влизане в сила на плана не се
допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ,
касаещи промяна в отреждане, характер, начин и
показатели на застрояване. За имоти – общинска
собственост, за които Община Бургас има инвестиционни намерения в посочения срок, изменение
на ПУП може да бъде допуснато след решение
на Общинския съвет – гр. Бургас. Решението се
оспорва в частта му, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ, касаещо УПИ ІІІ в кв. 51,
с преотреждане „За озеленяване“ и в частта му,
разпореждаща забрана в 5-годишен срок считано
от датата на влизане в сила на плана, да не се
допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ,
касаещи промяна в отреждане, характер, начин
и показатели на застрояване, отново за УПИ
ІІІ в кв. 51. По повод оспорването е образувано
административно дело № 163/2011 по описа на
съда, същото насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.03.2011 г. в 13,40 ч.
Заинтересуваните лица по това оспорване имат
право в едномесечен срок от обнародване на това
съобщение в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявления, отправени до съда, да поискат да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявленията трябва да съдържат: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
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лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението трябва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на оспорения индивидуален административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба в законоустановения срок.
3482
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Кирил Илиев Чонев и Ангел Илиев Чонев са
оспорили Решение № 469, взето с протокол № 33
от 16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за
регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали
и интернет, сборна план-схема на техническата и нфрас т ру к т у ра, вер т и ка л но п ла н и ра не,
транспортни комуникации, санитарно-хигиенна
обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и
нормативите за прилагане, на кв. Смирненски
IV, Пловдив, в границите: север – р. Първенецка, регулационна граница на парк „Отдих и
култура“ – Пловдив, и регулационния план на
спортен комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив,
до ул. Парк „Отдих и култура“; изток – северната
граница на ул. Парк „Отдих и култура“, ПИ 106,
113 и 114 по кадастралния план на Смирненски
III – Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж.к.
Христо Смирненски, ПИ 72 до жп линия Пловдив – София; юг – жп линия Пловдив – София;
запад – източната регулационна граница на кв.
Прослав, УПИ I-5 – комплексно жилищно строителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по
кадастралния план на кв. Христо Смирненски
III етап, продължението на ул. Елин Пелин до
Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС, землище
Пловдив – запад, по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите, досежно ПИ
№ 510364, за което е образувано адм.д. № 508
по описа на съда за 2011 г., IX състав. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
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на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 508 от 2011 г. е насрочено за 5.05.2011 г. от 13 ч.
3082
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 509 по описа на съда за 2011 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Атанас Петров Влахов от Пловдив,
ул. Дружба 12, ет. 2, против РОС № 469, взето с
протокол № 33 от 16.12.2010 г. на ОбС – Пловдив,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали
и интернет, сборна план-схема на техническата и нфрас т ру к т у ра, вер т и ка л но п ла н и ра не,
транспортни комуникации, санитарно-хигиенна
обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и
нормативите за прилагане на кв. Смирненски
ІV, Пловдив, в границите: север – р. Първенецка, регулационната граница на парк „Отдих и
култура“ – Пловдив, и регулационния план на
спортен комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив,
до ул. Парк „Отдих и култура“; изток – северната
граница на ул. Парк „Отдих и култура“, ПИ 106,
113 и 114 по кадастралния план на „Смирненски
ІІІ“ – Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж.к.
Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп линия Пловдив – София; юг – жп линия Пловдив – София,
запад – източната регулационна граница на кв.
Прослав, УПИ І-5 комплексно жилищно строителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по
кадастралния план на кв. Хр. Смирненски ІІІ
етап, продължението на ул. Елин Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище
Пловдив – запад по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите. ПУП – план
за регулация и застрояване, изработен и процедиран в условията на чл. 133 ЗУТ и одобрен със
заповед № ОС-3144 от 23.10.2008 г. на кмета на
Община Пловдив, да се нанесе на ПУП – ПРЗ,
кв. Смирненски ІV, р-н „Западен“, Пловдив. В
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
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и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 19.04.2011 г. в 9,30 ч.
3394
Ловешкият окръжен съд уведомява на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ кредиторите на „Веника турс“ – ООД, че съдебното заседание за
разглеждане на искане за отмяна на решение
от 28.02.2011 г. по т.д. № 468/2009 на събрание
на кредиторите на „Веника турс“ – ООД, ще се
проведе на 29.03.2011 г. в 10,30 ч. в зала 102 на
Съдебната палата – Ловеч. Определя и резервна
дата за съдебно заседание на 14.04.2011 г. в 10,30 ч.
в същата зала.
3422
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
о т делен ие, 9 0 с ъ с т а в, у ведом я ва Мох м мед
Абдалмаджед Албкайрат, гражданин на Кралство Йордания, роден на 22.04.1976 г., че има
качеството на ответник по гр. д. № 5/2011 г. по
описа на СРС, ІІІ ГО, 90 състав, образувано по
предявен от Мая Георгиева Ценкова от София,
ул. 20 април 12, ет. 7, ап. 17, с ЕГН 7305166791,
и му указва, че в двуседмичен срок от публикацията следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 90 състав, за връчване на съобщението
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
3136
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. дело № 50/2010 г. със страни:
ищец – Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, и ответници:
Надежда Иванова Стоименова с постоянен и настоящ адрес: с. Ново Делчево, ул. Антон Попов 10,
община Сандански, област Благоевград – лично
и в качеството є на едноличен търговец „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147,
със седалище и адрес на управление: с. Ново
Делчево, ул. Славянска 19, община Сандански,
Борис Апостолов Стоименов с постоянен и настоящ адрес: с. Ново Делчево, ул. Антон Попов
10, община Санданск и, област Благоевград,
лично и в качеството му на едноличен търговец
„Борис Апостолов – БААН“, ЕИК 030012414, със
седалище: с. Ново Делчево, община Сандански,
и адрес на кореспонденция: гр. Сандански, ул.
Скопие 3, Апостол Борисов Стоименов с постоянен адрес: с. Ново Делчево, ул. Антон Попов 10,
с правно основание: чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД,
цена на иска: 570 971,50 лв., с което се иска да
се отнеме в полза на държавата имущество на
ответниците, а именно:
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На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Надежда Иванова Стоименова и
Борис Апостолов Стоименов:
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за продажба № 40, том 1, дело
64/1996 г. от 25.01.1996 г. по описа на РС – Сандански, в размер 130 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за продажба № 60, том II, дело
490 от 09.05.1996 г. по описа на РС – Сандански,
в размер 349,50 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Надежда
Иванова Стоименова в качеството є на едноличен
търговец „Боби Транс – Надежда Стоименова“,
ЕИК 101044147:
– Нива от 4,535 дка, четвърта категория,
в местността Песъците, представляваща имот
№ 017014 по плана за земеразделяне на с. Ново
Делчево, община Сандански, при граници и съседи: имот № 017013 нива на „Боби Трейд“ – ЕООД,
имот № 017012 – нива на насл. на Алекси Христов Станчев, имот № 017011 – нива на насл. на
Васил Георгиев Арнаудов, имот № 017010 – нива
на наследници на Йосиф Наков Карцулев, имот
№ 017009 – нива на Христо Костадинов Чикоров,
имот № 000088 – полски път на Община Сандански, и имот № 000090 – полски път на Община
Сандански, придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван от
Надежда Иванова Стоименова, с нотариален акт
за покупко-продажба № 167, том IV, peг. № 5285,
дело 707 от 2007 г. на нотариус Росица Бабалева, с
район на действие Сандански районен съд, вписан
в Служба по вписванията – гр. Сандански, с акт
№ 123, том XV, дело 3418/17.12.2007 г.
– Влекач, цвят бял, марка и модел „ДАФ 2800“
с peг. № Е 4833 АВ, рама № 00205987, първ. регистрация: 03.01.1989 г., придобит на 12.08.1998 г.,
придобит на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147,
представляван от Надежда Иванова Стоименова.
– Влекач, цвят бял, марка и модел „ДАФ
2800“ с peг. № Е 5189 АВ, рама № 00194895, първ.
регистрация: 11.08.1993 г., придобит на 07.09.1998 г.,
придобит на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147,
представляван от Надежда Иванова Стоименова.
– Влекач, цвят син, марка и модел „Скания
142 Н“ с peг. № Е 1913 ВЛ, рама № 1025555, първ.
регистрация: 25.05.1983 г., придобит на 10.03.1997 г.,
придобит на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147.
представляван от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят сив, марка и модел „Полуремарке“ ПРК ПP с peг. № Е 0733 ЕА, рама
№ 061, първ. регистрация: 01.01.1982 г., придобит
на 04.12.2001 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Полуремарке, цвят кафяв, марка и модел
„Полуремарке ПР 10“ с pег. № Бл 7063 Е, рама
№ 2004, първ. регистрация: 21.01.1988 г., придобит
на 20.03.1998 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
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от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Полуремарке“ ПРК ПР 29 с pег. № Е 1239 ЕА,
рама № 412, първ. регистрация: 01.01.1982 г., придобит на 13.01.2003 г., придобит на 01.04.2008 г.,
придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван от Надежда
Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Фрьоф ЕД 34“ с peг. № Е 2502 ЕА, рама № 2015,
първ. регистрация: 21.04.1978 г., придобит на
04.12.1998 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„КЕСБОРЕР СТЦ 29 24“ с pег. № Е 2504 ЕА,
рама № 344610874, първ. регистрация: 11.01.1995 г.,
придобит на 10.03.1997 г., придобит на 01.04.2008 г.,
придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван от Надежда
Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„КЕСБОРЕР СТЦ 29 24“ с pег. № Е 2506 ЕА,
рама № 344610518, първ. регистрация: 11.01.1995 г.,
придобит на 20.03.1998 г., придобит на 01.04.2008 г.,
придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван от Надежда
Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят кафяв, марка и модел
„ЧМЗАП 9985“ с pег. № Е 2508 ЕА, рама № 0001091,
първ. регистрация: 07.12.1992 г., придобит на
10.03.1997 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Фроьф ЕД 30“ с pег. № Е 2509 ЕА, рама № 0967,
първ. регистрация: 09.12.1991 г., придобит на
21.12.1998 г. придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Евер СБГ 24“ с рег. № Е 2510 ЕА, рама № 277,
първ. регистрация: 23.04.1984 г., придобит на
01.02.1999 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Товарен автомобил, цвят червен, марка и
модел „Форд куриер“ с pег. № Е 7665 АР, рама
№ SFA X X BA F 3SD44350, п ърв. рег ис т ра ц и я:
27.04.1995 г., придобит на 03.12.2004 г., придобит
на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Полуремарке КЕСБО“ с pег. № И 2501 ЕА, рама
№ 4610600, първ. регистрация: 28.03.1995 г., придобит на 10.03.1997 г., придобит на 01.04.2008 г.,
придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван от Надежда
Иванова Стоименова.
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– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„КЕСБОРЕР СТЦ 29 24“ с pег. № Е 2503 ЕА,
рама № TKY WBW W9G1000694, първ. регист
рация: 04.02.1994 г., придобит на 21.12.1998 г.,
придобит на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147,
представляван от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„Полуремарке ПР 25“ с рег. № Е 2526 ЕА, рама
№ 2126, първ. регистрация: 03.01.1987 г., придобит
на 01.02.1999 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК
101044147, представляван от Надежда Иванова
Стоименова.
– Влекач, цвят бял, марка и модел „ДАФ
ФТ 95.330 АТИ“ с рег. № Е 9958 ВК, рама
№ X LRTE47 WS0E389985, първ. регист раци я:
17.06.1992 г., придобит на 29.01.2007 г., придобит па
01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Влекач, цвят бял, марка и модел „ДАФ
9 5. 3 6 0 АТ И“ с р е г. № Е 8 4 0 2 ВМ , р а м а
№ X LRTE47 WS0E349327, първ. регист раци я:
17.01.1997 г., придобит на 26.06.2007 г., придобит
на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Влекач, цвят бял, марка и модел „ДАФ
ФТ 95.330 АТИ“ с рег. № Е 9224 BP, рама
№ X LRTE47 WS0E406171, първ. регист раци я:
19.05.1994 г., придобит на 01.04.2008 г., придобит
на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят син, марка и модел
„КЬОГЕЛ СН 24“ с рег. № Е 5649 ЕА, рама
№ W K0SN0 02 4V7184013, п ърв. рег ис т ра ц и я:
14.07.1997 г., придобит на 09.03.2009 г., придобит
на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят син, марка и модел
„КЬОГЕЛ СН 24“ с рег. № Е 5650 ЕА, рама
№ W K0SN0 02 4V7184021, п ърв. рег ис т ра ц и я:
03.09.1997 г., придобит на 09.03.2009 г., придобит
на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147, представляван
от Надежда Иванова Стоименова.
– Полуремарке, цвят червен, марка и модел
„ГРОЕНЕВЕГЕН ДРО 12“ с рег. № Е 5530 ЕА,
рама № 8815981, първ. регистрация: 15.04.1994 г.,
придобит на 01.04.2008 г., придобит от ЕТ „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147,
представляван от Надежда Иванова Стоименова.
В случай че в съдебното производство се докаже, че влекачи с рег. № Е 4833 АВ, рег. № Е
5189 АВ, рег. № Е 1913 ВА и полуремаркета с
pег. № Е 0733 ЕА, рег. № Бл 7063 Е, рег. № Е
1239 ЕА, pег. № Е 2502 ЕА, рег. № Е 2504, рег.
№ Е 2506, рег. № Е 2508 ЕА, рег. № Е 2509 ЕА,
рег. № Е 2510 ЕА са бракувани и предадени за
скрап, то под условието на евентуалност предявяваме иск за присъждане в полза на държавата
на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД сумата
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в размер на 36 270 лв., материализирана във
фактура № 0000001810/04.03.2010 г., издадена от
ЕТ „Инвикто – Хр. Миленков“, получена към
момента на бракуването на описаните по-горе
и бракувани влекачи и полуремаркета.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Надежда Иванова Стоименова в качеството є на
едноличен търговец „Боби Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147:
– Сумата от продажба на влекач, цвят бял,
марка и модел „Шкода 10047“ с рег. № Е 0852
АН, рама № 0013720001, в размер 300 лв.
– Сумата от продажба на влекач, цвят сив,
марка и модел „Камаз 53212“ с рег. № Е 9644 АА,
рама № ХТС532120М0069867, в размер 500 лв.
На основание чл. 9, чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД от Борис Апостолов Стоименов:
– 4/5 идеални части от пасище, мера от 2,404
дка, девета категория, местност Мандрището, имот
№ 000202 по картата на землището на с. Пирин,
община Сандански, при граници: имот № 000784
горски стопански терен на държавата – 41.
– 4/5 идеални части от пасище, мера от 4,627
дка, девета категория, местност Чаушица, имот
№ 000219 по картата на землището на с. Пирин,
община Сандански, при граници: имот № 000786
горски стопански терен на държавата – 41, имот
№ 000771 горски път на държавата – 41.
– 4/5 идеални части от нива от 3,856 дка, десета категория, местност Ановете, имот № 000473
по картата на землището на с. Пирин, община
Сандански, при граници: имот № 000858 горски
стопански терен на държавата – 41;
– 4/5 идеални части от пасище, мера от
4,221 дка, девета категория, местност Герчово
сяно, имот № 038006 по картата на землището
на с. Пирин, община Сандански, при граници:
имот № 000825 горски стопански терен на държавата – 41, имот № 038005 овраг промойна на
Община гр. Сандански – 41.
Описаните по-горе четири имота са придобити
от Борис Апостолов Стоименов с нотариален акт
за покупко-продажба № 96, том 1, рег. № 840, дело
91 от 2005 г. на нотариус Даниела Георгиева с
район на действие Сандански районен съд, вписан
в Служба по вписванията – гр. Сандански, с акт
№ 15, том VIIІ, дело 1661/01.09.2005 г.
– Товарен автомобил, цвят син, марка и
модел „ЗИЛ 450506“ с рег. № Бл 0616 Ч, рама
№ 3053825, първ. регистрация: 01.03.1991 г., придобит на 01.03.1991 г., придобит от Борис Апостолов
Стоименов.
– Лек автомобил „Мерцедес 300 ТД“ с ДК
№ Е 6808 А М, рама № W DB1241331B823128,
двигател № 60396012042948, първ. регистрация:
10.08.1992 г., придобит на 06.08.2004 г., придобит
от Борис Апостолов Стоименов.
– Лек автомобил „Фолксваген голф“ с ДК № Е
0172 BP, рама № WVWZZZ1HZTB020741, двигател
№ АЕК048607, първ. регистрация: 20.10.1995 г.,
придобит на 28.12.2007 г., придобит от Борис
Апостолов Стоименов.
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На основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Борис Апостолов Стоименов
в качеството му на едноличен търговец „Борис
Апостолов – БААН“, ЕИК 030012414, от Апостол
Борисов Стоименов и от Надежда Иванова Стоименова в качеството є на едноличен търговец „Боби
Транс – Надежда Стоименова“, ЕИК 101044147:
– УПИ II, отреден за „Производствено-складови дейности и транспортна инфраструктура“ в
кв. 35 с площ от 8250,30 кв. м, стопански двор по
плана на с. Ново Делчево, община Сандански,
област Благоевград, образуван от стари парцели
І, ІІ, III и ІV в кв. 35, съгласно Заповед № 62 от
05.07.2002 г. на OA – гр. Сандански, при граници
и съседи на имота: улица, УПИ IV, имот № 8,
имот № 1, имот № 4, имот № 6, имот № 7 и
имот № 3 от същия квартал, ведно с построените в имота масивна сграда на един етаж с РЗП
80 кв. м и масивна сграда – склад на един етаж,
с РЗП 200 кв. м, съдържащ се в констативен
нотариален акт № 115, том III, pег. № 3805, дело
493/2008 г. на нотариус Елица Бабалева с район
на действие Сандански районен съд, вписан в
Служба по вписванията – гр. Сандански, с акт
№ 142, том IX, дело 2091 от 31.07.2008 г.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 13.07.2011 г. от 14 ч. в зала № 1 на
Окръжен съд – Благоевград, и третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
2950
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 16/2010 по постъпило мотивирано искане по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен начин със седалище София (мотивираното
искане има действие на искова молба) против
ответниците Георги Иванов Георгиев и Ваня
Димитрова Георгиева, двамата от Плевен, ж. к.
Сторгозия 14, ет. 11, ап. 56, и настоящ адрес в
община Свищов, област Велико Търново, с. Овча
могила, против Антон Георгиев Георгиев и Юлия
Георгиева Георгиева, двамата от Плевен, ул. Мур
2, за отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
– 16/40 идеални части от поземлен имот на
улица Мур 2 в Плевен, съставляващ поземлен имот
с идентификатор 56722.662.469 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Плевен, целият
с площ 382 кв.м, с адрес на имота: Плевен, улица
Мур 2, трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до десет метра), стар идентификатор: 7633, квартал 165а, парцел ІІІ, при съседи:
имоти с идентификатор 56722.662.471, 56722.662.470,
56722.662.479 и 56722.662.468, поземленият имот,
така описан съгласно скица № 5198 от 13.08.2008 г.
на СГКК – Плевен, заедно с общо 2/10 идеални
части от построените в имота: сграда с идентификатор 56722.662.469.3 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Плевен със застроена
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площ 39 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
постройка на допълващото застрояване; сграда с
идентификатор 56722.662.469.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Плевен, със
застроена площ 31 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, и сграда с идентификатор 56722.662.469.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Плевен със застроена площ 23 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; сградите, разположени в
поземлен имот с идентификатор 56722.662.469, с
адрес на сградите: Плевен, ул. Мур 2, сградите,
така описани съгласно скици № 5794, 5795, 5796
от 25.08.2008 г. на СГКК – Плевен, а съгласно
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот, вписан с вх.р. № 17029 от 08.12.2004 г., акт
№ 146, том ХХХV, дело № 7948/2004 на Службата
по вписванията – Плевен: 4/40 идеални части от
поземлен имот, целият 400 кв.м, в Плевен, ул.
Мур 2, съставляващ поземлен имот № 7633 в
квартал № 165А по плана на Плевен, при съседи
на имота: изток – ул. Мур, запад – поземлен имот
№ 7634 на Радослав Илиев Ангелов и др., север –
ул. Тулча, юг – поземлен имот № 7622 на Вълчо
Дончев Цанков, заедно с 2/10 идеални части от
построената в югоизточната част на поземления
имот жилищна сграда, построена през 1915 г., при
равни права на дарените: на всеки от дарените
по 2/40 идеални части от поземления имот и по
1/10 идеална част описаните по-горе сгради, като
дарителите даряват описаните по-горе идеални
части от мястото и от сградите при условията на
реалното ползване, уговорено по нот. акт № 26,
том І от 1970 г. на нотариус при РС – Плевен, и
протокол № 202 от 1961 г. на РС – Плевен.
– 1/2 идеална част от обект: „Ресторант
Втори километър“, построен извън строителните граници на с. Овча могила, община Свищов,
попадащ в кадастрален номер 291 по утвърдения
план за земеразделяне на същото землище, с
необходима прилежаща площ 2,693 дка, при
граници и съседи на кад. № 291: изток – път ІV
клас – с. Овча могила – с. Червена, запад – терен
на ГУ „Пътища“, юг – главен път Русе – Плевен,
север – земеделски земи, състоящ се от: стара
част, включваща избено помещение (мазе) с площ
14 кв.м и ресторант с площ 183 кв.м, нова част,
включваща разширение на кухненски бокс и зала
за хранене с площ 245 кв. м, тераса с площ 140 кв.м
и басейн с площ 100 кв.м, придобит от Георги
Иванов Георгиев с нотариален акт за покупкопродажба № 65, том ІІ, рег. № 3535, дело № 1509
от 1999 г., вписан в Службата по вписванията
при Районния съд – Свищов, с вх. рег. № 304 от
05.04.1999 г., акт № 128, том І, дело № 176/1999 г.;
– широколистна гора в м. Бели бряг с площ
1,400 дка, вид гора: широколистна, отдел/под
отдел: 533/ь, съставляваща неурегулиран поземлен
имот с № 0730702 по карта на възстановената
собственост на землището на с. Варана, община
Левски, при граници и съседи: кад. № 000005 – пасище, мера на кметството на с. Варана, имот
№ 073073 – широколистна гора на Иван Иванов
Иванов, имот № 073050 –широколистна гора на
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наследници на Йордан Цачев Великов, имот
№ 073052 – широколистна гора на наследниците
на Христо Христов Рашков;
– широколистна гора в м. Каралъка с площ
3,450 дка, вид гора: широколистна, отдел/подотдел:
533/б, съставляваща неурегулиран поземлен имот с
№ 078031 по карта на възстановената собственост
на землището на с. Варана, община Левски, при
граници и съседи: имот № 078032 – широколистна
гора на наследници на Генчо Недялков Стоянов,
имот № 078030 – широколистна гора на наследници на Милан Енчев Иванов, кад. № 000005 – пасище, мера на кметството на с. Варана, имот
№ 078019 – широколистна гора на наследниците
на Игнат Станев Алексиев.
Гореописаните два имота са придобити от
Георги Иванов Георгиев с нотариален акт за покупко-продажба № 75, том 13, рег. № 4971, дело
№ 1089 от 2005 г., вписан в Службата по вписванията при Райония съд – гр. Левски, с вх. рег.
№ 4490 от 13.09.2005 г., акт № 148, том ІХ, дело
№ 1828/2005 г.
От Георги Иванов Георгиев и Ваня Димитрова
Георгиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за продажба № 40, том VІІ, рег.
№ 7371, дело № 574 от 2007 г., вписан в Службата
по вписванията при Райония съд – Свищов, с
вх. рег. № 4181 от 20.09.2007 г., акт № 129, том
ХІ, дело № 2485/2007, на 19.09.2007 г. в размер
2270 лв.;
– сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 67, том VІІ, дело № 2674 от
1996 г., вписан в Службата по вписванията при
Райония съд – Враца, с вх. рег. № 1562, том 1321,
1320, стр. 16551, в размер 382,13 лв.
В случай, че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на
отчуждения недвижим имот, то под условията на
евентуалност ще бъде предявен иск с цена въз
основа на стойността, обективирана в нотариалния
акт за покупко-продажба, както следва:
– сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 40, том VІІ, рег. № 7371, дело
№ 574 от 2007 г., вписан в Службата по вписванията при Райония съд – Свищов, с вх. рег.
№ 4181 от 20.09.2007 г., акт № 129, том ХІ, дело
№ 2485/2007 г., на 19.09.2007 г. в размер 1100 лв.
От Ваня Димитрова Георгиева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– лек автомобил „Ситроен БХ“ с рег. № ВР
4142 АА, рама № VF7XBXD0006XD5331, двигател №150С0312226, с първоначална регистрация
05.06.1984 г. МПС-то е регистрирано в ОД на
МВР – Враца, на 25.11.1993 г. Автомобилът е
закупен от Ваня Димитрова Георгиева.
От Георги Иванов Георгиев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 100 дру жествени д яла по 50 лв. всек и
един от тях, притежавани от Георги Иванов
Георгиев и представляващи 100 % от капитала
на „Тотал – Г“ – ЕООД, с ЕИК 104697882, със
седалище и адрес на управление на дружеството
с. Овча могила 5295, област Велико Търново,
община Свищов, ресторант „Втори километър“,
в размер 5000 лв.
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От Антон Георгиев Георгиев и Юлия Георгиева
Георгиева на основание чл. 8, във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 4/40 идеални части от поземлен имот на
ул. Мур 2 в Плевен, съставляващ поземлен имот
с идентификатор 56722.662.469 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Плевен, целият
с площ 382 кв.м, с адрес на имота: Плевен, улица
Мур 2, трайно предназначение на територията:
урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до десет метра), стар
идентификатор: 7633, квартал 165а, парцел ІІІ, при
съседи: имоти с идентификатори 56722.662.471,
56722.662.470, 56722.662.479 и 56722.662.468, поземленият имот, така описан съгласно скица
№ 5198 от 13.08.2008 г. на СГКК – Плевен, заедно
с общо 2/10 идеални части от построените в
имота: сграда с идентификатор 56722.662.469.3
по кадастралната карта и кадастралните регистри на Плевен, със застроена площ 39 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: постройка на
допълващото застрояване, сграда с идентификатор 56722.662.469.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Плевен със застроена
площ 31 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
постройка на допълващото застрояване, и сграда
с идентификатор 56722.662.469.5 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Плевен със
застроена площ 23 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, сградите, разположени в поземлен имот с
идентификатор 56722.662.469, с адрес на сградите:
Плевен, ул. Мур 2, сградите, така описани съгласно скици № 5794, 5795, 5796 от 25.08.2008 г.
на СГКК – Плевен, а съгласно нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, вписан
с вх.р. № 17029 от 08.12.2004 г., акт № 146, том
ХХХV, дело № 7948/2004 на Службата по вписванията – Плевен: 4/40 идеални части от поземлен
имот, целият от 400 кв.м, в Плевен, ул. Мур 2,
съставляващ поземлен имот № 7633 в квартал
№ 165А по плана на гр. Плевен, при съседи на
имота: изток – ул. Мур, запад – поземлен имот
№ 7634 на Радослав Илиев Ангелов и др., север – ул. Тулча, юг – поземлен имот № 7622 на
Вълчо Дончев Цанков, заедно с 2/10 идеални
части от построената в югоизточната част на
поземления имот жилищна сграда, построена
през 1915 г., при равни права на дарените: на
всеки от дарените по 2/40 идеални части от
поземления имот и по 1/10 идеална част описаните по-горе сгради, като дарителите даряват
описаните по-горе идеални части от мястото и
от сградите при условията на реалното ползване,
уговорено по нот. акт № 26, том І от 1970 г. на
нотариус при РС – Плевен, и протокол № 202 от
1961 г. на РС – Плевен, придобит с нотариален
акт № 174, том ІІІ, рег. № 3899, дело № 260 от
2008 г., с вх. рег. № 14218 от 01.09.2008 г., акт
№ 27, том ХХХІХ, дело № 9305/2008 г. на Службата по вписванията при Райония съд – Плевен.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имущество, е най-късно на първото заседание, което
е насрочено за 21.06.2011 г. в 14,30 ч.
3108
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че образувано гр. д.
№ 23/2010 г. по постъпило мотивирано искане по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен
начин със седалище София (мотивираното искане
има действие на искова молба) против ответниците
Христо Йорданов Данов и Атанаска Цветанова
Данова, и двамата от Плевен, ул. Константин
Величков 8, ет. 5, ап. 21, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
– недвижим имот, представляващ 1/2 ид. ч.
от ателие № 1 в Плевен, ул. Хр. Ботев 160, вх. В,
тавански етаж, със застроена площ 49,77 кв. м,
ведно с прилежащото му мазе № 5 с площ 4,03
кв. м и съответните ид. ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху парцел
V-6822 в стр. кв. 188 по плана на града, собственост на ответниците;
– недвижим имот, представляващ апартамент
№ 5 в Плевен, ул. Цар Крум 9, ет. 1, с площ
62,60 кв. м, ведно с прилежащите му избено
помещение № 3 с площ 8,50 кв. м и таванско
помещение № 9 с площ 17 кв. м и съответните
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху държавна земя, представляваща ПИ ІІ-2994 в стр. кв. 341 по плана на града,
собственост на ответниците;
– недвижим имот с площ 1,100 кв. м в с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, съставляващ
УПИ V-397 в кв. 54 по плана на селото, ведно
с построените в имота едноетажна жилищна
сграда и две стопански постройки, собственост
на ответниците;
– недвижим имот с площ 320 кв. м в Плевен,
съставляващ УПИ ІІІ-7158 в кв. 182А по плана на
Плевен, ведно с построените в имота къща, лятна
кухня и шопрон, собственост на ответниците;
– лек автомобил „Деу Тико“ с ДК № ЕН
7812 АХ, рама KLY3S11VDPC126650, двигател
F8C182238, собственост на ответниците;
– сумата 767 лв., представляваща получена
от ответниците продажна цена на недвижим
имот съгласно нотариален акт № 70, том І, рег.
№ 860, дело № 33/2010 от 04.05.2010 г., вписан в
СВ при РС – Плевен, с акт № 146/2010, том 16,
дело № 3358/2010, вх. рег. № 6203 от 04.05.2010 г.
– с у м а т а 17,91 л в. п о б а н ко в а с м е т к а
№ 17149782370 в „СИБанк“ – АД, с титуляр Данаил Христов Данов ведно със законната лихва,
считано от завеждането на иска;
– сумата 71,97 лв. по банкова сметка с IBAN
№ BG20STA93000013816701 в Банка ДКС – АД,
с титуляр Данаил Христов Данов, ведно със
законната лихва, считано от завеждане на иска;
– сумата 143,66 лв. по банкова сметка с IBAN
№ BG46BPBI79231070074701 в Банка ДКС – АД,
с титуляр Данаил Христов Данов, ведно със
законната лихва, считано от завеждане на иска;
– сумата 2 лв. по банкова сметка с IBAN
№ BG47RZBB91551008247684 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Данаил Христов
Данов, ведно със законната лихва, считано от
завеждането на иска.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имущество, е най-късно на първото заседание, което е
насрочено за 28.06.2011 г., 14,30 ч.
3084
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1556
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 701/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тороска панака“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Торос, община Луковит,
ул. Торос 33, и с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, шивашко производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, внос и износ,
селско стопанство, транспорт, туристическа дейност, развитие на селски туризъм, хотелиерство,
търговска, посредническа и предприемаческа
дейност, услуги на фирми и граждани, вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Даниел Стефанов Василев и Петър Константинов Палашев и се управлява и представлява
от Даниел Стефанов Василев с правомощията
съгласно договор за възлагане на управлението,
подписан на 19.ХІІ.2007 г.
9099
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1549 то
28.XII.2007 г. по ф.д. № 144/2002 вписва в търговския регистър промени за „Ловеч медия“ – ЕООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от „Амбит инвестмънт мениджмънт“ – ООД,
САЩ, на „Мидкуест“ – ООД, САЩ; заличава
като едноличен собственик на капитала „Амбит инвестмънт мениджмънт“ – ООД, САЩ;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Мидкуест“ – ООД; заличава като управляващ
и представляващ Цветан Съев Тодоров; вписва
като управляващ и представляващ дружеството
Ана Маринова Иванова; вписва нов учредителен
акт, приет от едноличния собственик с решение
от 27.VI.2007 г.
9100
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1540
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 686/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мирта – 2007 – Амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика по
дентална медицина“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Христо Смирненски 27,
с предмет на дейност: първична извънболнична
помощ по дентална медицина; съдружници са
Мирослав Николов Маринов и Таня Тодорова
Маринова; дружеството е без срок, с капитал
5000 лв. и ще се управлява и представлява от
Мирослав Николов Маринов и Таня Тодорова
Маринова заедно и поотделно.
9101
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1573
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 708/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Петрахиля 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Тетевен,
ул. Здравец 14, с предмет на дейност: туризъм,
строителство, транспорт, екоземеделие, търговия,
както и всички дейности и услуги, разрешени от
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закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Енчо Тодоров Енев, който го управлява и представлява.
9102
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1615
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 434/2006 вписва в търговския регистър промени за „Маргея“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Павел Любомиров
Маринов; вписва като съдружници Йордан Цанов
Цачев и Борислав Марианов Ковачев; вписва като
управляващи и представляващи дружеството
Йордан Цанов Цачев и Борислав Марианов Ковачев; дружеството се управлява и представлява
от Веселин Радославов Гетов, Борислав Марианов
Ковачев и Йордан Цанов Цачев; вписва изменение
и допълнение в дружествения договор.
9103
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1580
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 105/2007 вписва в търговския регистър промени за „Турнео“ – ООД,
Тетевен: вписва прехвърляне на 40 дяла от капитала на дружеството от Галя Василева Петрова на
Васил Петров Лазаров; заличава като съдружник
и управител Галя Василева Петрова; вписва като
съдружник и управител Васил Петров Лазаров;
вписва изменения и допълнения в дружествения
договор, приети на общо събрание на съдружниците, проведено на 20.XII.2007 г.
9104
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1574
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 709/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Селена“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 21, офис 14, с предмет на дейност:
производство и търговия с всички видове стоки
на едро и дребно в първоначален и преработен
вид в страната и в чужбина, външнотърговска
дейност, внос, износ, бартер и реекспорт на
стоки, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, консигнационна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортно-спедиторска дейност в страната и в
чужбина, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска и животинска
продукция в страната и в чужбина, откриване и
стопанисване на промишлени и търговски обекти,
всички дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., едноличен собственик
на капитала е Красимира Николаева Иванова,
която го управлява и представлява.
9105
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1570 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 698/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Венков“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Троян, ул. Христо Ботев
24, с предмет на дейност: транспортни услуги,
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е без срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Любомир Стефанов Венков, който управлява и
представлява дружеството.
9106
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1607
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 190/2003 вписва в търговския регистър промени за „Крафт“ – ЕООД,
Троян: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва изменение и допълнение в учредителния акт, приет от
едноличния собственик с решение от 17.XII.2007 г.
9107
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1606
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 431/2007 вписва в търговския регистър промени за „Юнивърсал Тимбър
продуктс“ – ЕООД, Троян: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.;
вписва изменение и допълнение в учредителния
акт, приет от едноличния собственик с решение
от 17.XII.2007 г.
9108
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1599
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 569/2006 вписва в търговския регистър промени за „Милтранс“ – ООД,
Троян: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез записване
на нови дялове от съдружниците; вписва изменения и допълнения в дружествения договор от
19.XII.2007 г.
9109
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1601
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 613/2006 вписва в
т ърговск и я регист ър промени за „Гегатранстрейд“ – ООД, Троян: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 28 000 лв. чрез
записване на нови дялове от съдружника Георги
Василев Василев; вписва изменения и допълнения
в дружествения договор от 13.XII.2007 г.
9110
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1577 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 342/2003 вписва в
търговския регистър промени за „Макс – пан – комерс“ – ООД, с. Черни Осъм, община Троян,
както следва: вписва промяна в седалището и
адреса на управление от с. Черни Осъм, община Троян, ул. Амбарица 7, на гр. Белене, област
Плевен, ул. Трайчо Костов 19; вписва изменения
и допълнения в дружествения договор, приети
на общо събрание на съдружниците, проведено
на 12.XII.2007 г.
9111
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1616
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 793/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието
на ЕТ „Ган – Ил – Ди – Недялко Паст у хов“,
като съвкупност от всички права, задължения и
фактически отношения на ЕТ „Дрийм – Лъчезар
Баръмов“, Ловеч (рег. по ф.д. № 663/2007).
9112
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1605
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 366/2005 вписва в
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търговския регистър промени за „ГХД – Глобал Хаузинг енд дивелъпмънт“ – ЕООД, Троян,
както следва: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва
изменение и допълнение в учредителния акт,
приет от едноличния собственик с решение от
17.XII.2007 г.
9113
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1591 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 744/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на ЕТ
„Поли – 2000 – Владимир Петров“ като съвкупност от всички права, задължения и фактически
отношения на „Поли – 2000“ – ООД, Ловеч (рег.
по ф.д. № 268/2007).
9114
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1521
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 453/2006 вписа промени
за „Римо“ – ООД, Троян: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 67 000 лв.,
разпределени в 1340 дружествени дяла по 50 лв.
чрез записване на нови дружествени дялове от
съдружниците съразмерно на притежаваните:
Христо Пенчев Йовевски записва нови 1178 дружествени дяла, всеки на стойност по 50 лв., на
обща стойност 58 900 лв., и Пламен Минков Павлов записва нови 62 дружествени дяла по 50 лв.,
на обща стойност 3100 лв.; вписва изменение и
допълнение в дружествения договор, приети на
общото събрание, проведено на 12.XII.2007 г.
9115
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1546 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 508/97 вписва в търговския
регистър промени за „Чербул уелдинг“ – ООД,
Троян: вписва прехвърляне на 100 дяла от капитала
на дружеството от Пламен Пенков Пеевски на
Кинка Вълова Василева-Цанкова; заличава като
съдружник и управляващ дружеството Пламен
Пенков Пеевски; вписва като съдружник Кинка
Вълова Василева-Цанкова; дружеството ще се
управлява и представлява от Кинка Вълова Василева-Цанкова; вписва изменение и допълнение
в дружествения договор, приет от общо събрание
на съдружниците, проведено на 24.XI.2007 г.
9116
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1522
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 338/97 вписва в търговския регистър промени за „Тетпром“ – ЕООД,
Тетевен: вписва прехвърляне на дружествени
дялове от Васил Тодоров Василев на „Лев корпорация“ – АД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, ул. Витоша 29 (рег. по
ф.д. № 413/2007 на Софийския окръжен съд),
представлявано от Лозана Любенова Славчова
и Николай Леонтиев Леонтиев; заличава като
едноличен собственик Васил Тодоров Василев;
вписва като съдружници Васил Тодоров Василев
и „Лев корпорация“ – АД, със седалище и адрес
на управление гр. Елин Пелин, ул. Витоша 29,
представлявано от Лозана Любенова Славчова и
Николай Леонтиев Леонтиев; вписва промяна в
означението и наименованието на дружеството от
„Тетпром“ – ЕООД, на „Арте Италиана“ – ООД;
вписва нов адрес на управление Тетевен, ул. Иван
Вазов 3; дружеството ще се управлява и пред-
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ставлява от Васил Тодоров Василев; вписва нов
дружествен договор, приет на общото събрание
на съдружниците, проведено на 20.XI.2007 г.
9117
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1542 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 296/2007 вписва в търговския регистър промени за „Интертермо“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на 8 дяла от капитала на дружеството от Атанас Ангелов Ангелов
на Мирослав Тотев Метев; вписва изменение и
допълнение в дружествения договор, приет от
общо събрание на съдружниците, проведено на
24.IX.2007 г.
9119
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1561
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 700/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „К и П инженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Пано
Рогозаров 151, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, производство и търговия
на всички видове стоки, туристически услуги,
експлоатация на заведения, хазартни игри, импресарски услуги, бюра за запознанства, наемане
и пренаемане на движими имоти и вещи, транспортни и спедиторски услуги на хора и товари,
извършване на всички други видове дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от Пламен Петков Петров съгласно договор за
управление от 19.XII.2007 г.
9120
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и с чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 1544 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 282/96
вписва в търговския регистър промени за „Фалкон“ – ООД, Тетевен: вписва ново наименование
на дружеството „Фалкон 07“ – ООД; вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Тетевен, ул. Иван Вазов 2, на София, район
„Лозенец“, ул. Презвитер Козма 34, ет. 4; вписва
изменения и допълнения в дружествения договор, приети на общо събрание на съдружниците,
проведено на 18.XII.2007 г.
9121
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1588
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 705/2007 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие
с фирма „Иванка Иванова – Петя“ от едноличния търговец Иванка Христова Иванова като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Петя Иванова Ничева и я вписва
като едноличен търговец с фирма „Иванка Иванова – Петя Иванова“ – Тетевен.
9122
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1586 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 681/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Терра“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 316,
вх. Б, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид,
рекламна дейност, търговско посредничество и
представителство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, проектиране и консултантска дейност,
производство и продажба на мебели, ремонтни
услуги и поддръжка на съоръжения, лизинг в
страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петър Борисов Борисов, който го управлява и представлява.
9123
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1571
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 706/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зеленика“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Гложене, ул.
Йото Пеев 2, област Ловеч, с предмет на дейност:
производство на екологично чиста оранжерийна и
полска селскостопанска продукция, основано на
използване на възобновяеми източници на енергия и производство и използване на биологичен
(анаеробен) течен тор, както и всички дейности и
услуги, разрешени от закона. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иво Славчев Данаилов, който го
управлява и представлява.
9124
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1572 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 707/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Козница“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Гложене, област Ловеч, ул.
Йото Пеев 2, с предмет на дейност: изграждане
и стопанисване на обекти за селски, културен,
рекреационен и етнографски туризъм, както и
всички дейности и услуги, разрешени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иво Славчев
Данаилов, който го управлява и представлява.
9125
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 272, ал. 1 ТЗ с решение № 1608
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 431/2006 вписва в
търговския регистър промени за „Инвестмент
пропъртиис аброуд“ – ООД, Ловеч: заличава като
управляващ и представляващ дружеството Ралица
Милчева Ненова след отправено уведомление до
дружеството.
9126
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 272, ал. 1 ТЗ с решение № 1611 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 572/2000 вписва в търговския
регистър промени за „Пътно поддържане Ябланица“ – ЕООД, гр. Ябланица: вписва прехвърляне
на дружествени дялове от капитала на „Холдинг
Пътища“ – АД, със седалище София, район „Подуяне“, ул. Бесарабия 114 (рег. по ф.д. № 13459/96
на СГС), на „Поддържане и възстановяване“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
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ул. Бесарабия 114 (рег. по ф.д. № 19421/2007 на
СГС), чрез апорт срещу придобиване на акции
от капитала на „Поддържане и възстановяване“ – АД; заличава като едноличен собственик
„Холдинг Пътища“ – АД; вписва като едноличен
собственик „Поддържане и възстановяване“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Бесарабия 114, представлявано от председателя
Орлин Георгиев Хаджиянков и от изпълнителния
директор Филип Петров Стоянов; вписва нов учредителен акт, приет от едноличния собственик
на 10.XII.2007 г.
9127
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1528
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 685/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Инсгруп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Юрий Гагарин
38, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, производство и търговия на всички
видове стоки, туристически услуги, експлоатация
на заведения, хазартни игри, импресарски услуги, наемане и пренаемане на движими имоти
и вещи, транспортни и спедиторски услуги на
хора и товари, шивашки услуги и извършване на
всички други видове дейности, незабранени със
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Вълчев Недялков, Стела
Иванова Цанкова, Никодим Петров Червенаков,
Мариела Василева Червенакова и ще се управлява и представлява от Иван Вълчев Недялков
съгласно договор за управление от 2.XI.2007 г.
9128
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1593 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 697/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ида“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Търговска 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел продажба,
продажба на стоки – собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, информационни, програмни, проектантски
и технически услуги, дизайн, фризьорски услуги
и козметични процедури, ресторантьорство, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Ивона Стефчова Костадинова с правомощията
съгласно договор за възлагане на управлението
от 19.XII.2007 г.
9129
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1578
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 719/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мони“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Тетевен, ул.
Лалка Павлова 16А, с предмет на дейност: транспортни услуги – превоз на хора и товари със
собствен или нает превоз в страната и в чужбина,
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таксиметрови услуги, търговия със строителни
материали, хотелиерство и ресторантьорство,
дърводобив и дървопреработване, продажба и
търговия на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, реекспорт на стоки, сервизна и спедиционна дейност, спедиторски услуги,
всички други дейности и услуги в страната и в
чужбина, незабранени със закон. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и ще се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Тихомир Василев Стефанов с правомощията
съгласно договор за възлагане на управлението
от 19.XII.2007 г.
9130
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1555
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 703/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Обединена подготовка“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Троян, ул.
Акад. Ангел Балевски 1, с предмет на дейност:
производство на отливки, фасонни арматурни
части, метални и други изделия, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обоработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена от закона; когато за някакъв вид дейност
се изисква предварително издаване на лиценз
или друго разрешение, тя ще бъде осъществявана след неговото получаване по предвидения в
закона ред. Дружеството е без срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Елма“ – АД, Троян
(рег. по ф.д. № 25/89), „Електромашиностроене“ – ХЕАД, Троян (рег. по ф.д. № 378/2007).
Дружеството ще се управлява и представлява от
Сотир Стоянов Илиев с правомощията съгласно
договор за възлагане на управлението, подписан
на 14.XII.2007 г.
9131
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1551
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 695/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Троя 66“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Троян, ж.к.
Лъгът, бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 9, с предмет на
дейност: търговия с нови и употребявани моторни превозни средства, транспортни услуги в
страната и в чужбина, производство и търговия
с промишлени и непромишлени стоки, услуги за
бита. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.
и ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пенчо Иванов Немски
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 19.XII.2007 г.
9132
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1531 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 684/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Тоска енерджи“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление Троян, ж.к. Яворов 2, с предмет
на дейност: производство, пренос и продажба на
електрическа енергия, изграждане на ВЕЦ, ветрогенератори и соларни електростанции, вътрешно-,
външнотърговска, посредническа и комисионна
дейност, производство на стоки с цел продажба,
услуги и други дейности в страната и в чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Гечев Райковски и Джованни Тосканини и ще
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно съгласно договор за управление от 8.XII.2007 г.
9133
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1523 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 676/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ЛМ Ресайклинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Панайот
Волов 5, с предмет на дейност: иновационна дейност, свързана с екологичната целесъобразност по
оползотворяване на природните ресурси, в т. ч. за
постигането на тази цел създаване на материални
и човешки ресурси, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книги
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други, незабранени от закона дейности. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и ще се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Любомир Михайлов Михайлов
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 20.XI.2007 г.
9134
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1590
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 607/2007 вписва в
търговския регистър промени за „Арлес“ – ООД,
с. Гложене: заличава като управляващ и представляващ дружеството Петьо Петков Игнатов;
вписва като управляващ и представляващ дружеството Георги Костадинов Анев.
9135
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1612
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 401/2007 вписва в търговския регистър промени за „Аполо – 1“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове,
както следва: ЕТ „Аполо – Митко Маринов“ – Ловеч (рег. по ф.д. № 401/2003), чрез представляващия го Митко Николов Маринов прехвърля на
Соня Димитрова Боджакова и на Ивона Димит
рова Боджакова дружествени дялове съгласно
договор за покупко-продажба на дружествени
дялове от 26.X.2007 г.; заличава като съдружник
ЕТ „Аполо – Митко Маринов“ – Ловеч; вписва
като съдружници Соня Димитрова Боджакова и
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Ивона Димитрова Боджакова; вписва изменение
и допълнение в дружествения договор, приет на
12.XII.2007 г.
9136
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1564
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 696/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Тити“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Александър Кусев 8, и
с предмет на дейност: производство и търговия
на всички видове стоки освен забранените от
закона, изкупуване, посредническа и комисионерска дейност, външнотърговска дейност, внос,
износ, бартер, транспортно-спедиторска дейност
в страната и в чужбина, кафе-аперитив, хотелиерство, ресторантьорство, услуги за населението,
продажба и търговия с хранителни стоки, перилни
и почистващи препарати, хигиенно оборудване и
други дейности и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Иванов Матеев, Павлина Пет
кова Матеева, Ивайло Иванов Матеев, Теодора
Иванова Матеева и ще се управлява и представлява от Иван Иванов Матеев съгласно договор
за управление от 14.XII.2007 г.
9137
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1587
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 715/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Анди – турс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, бул. България 49,
вх. В, ет. 2, ап. 6, община Ловеч, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
транспортна дейност и услуги – превоз на пътници
и товари, спедиторска дейност, сервизна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, туристическа
дейност и услуги, производство и изкупуване на
селскостопанска продукция, производство на
промишлени стоки. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Теодорова Петрова и Ахмед Юсуфов Ахмедов и ще
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно с правомощията съгласно договори за възлагане на управлението, подписани
на 20.XII.2007 г.
9138
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1524 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 677/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Адекс Ресайклинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Панайот Волов 5, с предмет на дейност: иновационна
дейност, свързана с екологичната целесъобразност
по оползотворяване на природните ресурси, в т.ч.
за постигането на тази цел създаване на материални и човешки ресурси, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни
книги с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална соб-
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ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други, незабранени от закона дейности. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и ще се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пенко Михайлов Михайлов
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 20.XI.2007 г.
9139
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1575
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 693/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Зага – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление Троян, Индустриална зона – Атлант, с предмет на дейност:
производство на мебели, търговия с недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна, складова и лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, вътрешен и
международен транспорт и спедиция, таксиметрови услуги, производство на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален или обработен
вид, организиране на вътрешен и международен
туризъм, предоставянето на всякакъв вид услуги
и извършването на всякакви дейности, за които
няма законова забрана. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Лиор Зага
и Арел Гева и ще се управлява и представлява
от съдружниците.
9140
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1596
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 704/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „С и Г Геоланд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Троян, ж.к. Лъгът,
бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, консултантска и
управленска дейност, строителство, посреднически услуги, комисионерска дейност, всички
видове дейности и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светлана Ярославова Георгиева и
Георгиос Барджилис и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно съгласно
договори за управление от 20.XII.2007 г.
9141
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1535
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 683/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Елба солар“ – АД, Ловеч, с адрес на управление ул. Мизия
10, с предмет на дейност: производство и търговия
на електроенергия, изграждане и придобиване
на обекти за производство и разпространение на
електроенергия, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от/и собствено производство, търговско представителство
и посредничество, строително предприемачество,
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търговия с недвижими имоти и отдаването им
под наем, външнотърговска дейност, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е без срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 5000 обикновени поименни акции
с право на глас, с номинална стойност 10 лв.,
със съвет на директорите в състав: Ивайло Лазаринов Дочев – председател, Лазарин Георгиев
Дочев – зам.-председател, и Герасим Веселинов
Дочев – изпълнителен директор, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Герасим Веселинов Дочев.
9142
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1609 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 346/91 вписва
промени за „Осъм“ – АД, Ловеч: заличава вписаната двустепенна система на управление и състава
на надзорния съвет и състава на управителния
съвет; вписва въвеждане на едностепенна система
на управление – съвет на директорите в състав:
„Група технология на металите – Ангел Балевски
холдинг“ – АД, София (рег. по ф.д. № 13114/97
на СГС) – изпълнителен директор, „Алуинженеринг“ – ООД (рег. в регистъра на международните търговски дружества на 21.IX.2006 г.),
със седалище в държава – общност Доминика, 8
Коптхол, Розо Вали 00152 – член; „Метал технолоджи груп“ – АД (рег. по ф.д. № 13684/2007 на
СГС) – председател; дружеството се управлява
и представлява от „Група технология на металите – Ангел Балевски холдинг“ – АД; допуска
прилагане на годишен финансов отчет за 2006 г.
9143
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1579
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 713/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ог раничена отговорност „Кайзера“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Орешак,
ул. Стара планина 163, с предмет на дейност:
ресторантьорство, хотелиерство, откриване на
заведения за обществено хранене, отдих и развлечения, туристическа дейност и услуги, вътрешно-,
външнотърговска, посредническа и комисионна
дейност, производство на стоки с цел продажба,
производство на стоки, услуги и други дейности
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и ще
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петя Мариянова Трифонова
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 27.XII.2007 г.
9144
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1547 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 224/97 вписва в търговския
регистър промени за „Интер“ – ООД, Луковит:
вписва прекратяване участието в дружеството на
Михайл Тошков Найденов поради изключване
въз основа на решение, взето на 15.XII.2007 г.;
вписва като едноличен собственик на капитала
Георги Петков Кръстев; вписва промяна в означението на дружеството от „Интер“ – ООД, на
„Интер“ – ЕООД; заличава като управляващ и
представляващ Михайл Тошков Найденов; дру-
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жеството се управлява и представлява от Георги
Петков Кръстев; вписва нов учредителен акт,
приет на 17.XII.2007 г.
9145
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1584
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 712/2007 вписва в
търговския регистър прехвърляне предприятието
с фирма ЕТ „Ичо – Христо Миндевски“ от едноличния търговец Христо Петков Миндевски като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения в състоянието, в което се намира към
31.XII.2007 г., безвъзмездно и безсрочно, заедно
с лиценз № 86 от 25.01.2007 г. на община Тетевен на Петьо Христов Миндевски, и го вписва
като едноличен търговец с фирма „Ичо – Христо
Миндевски – Петьо Миндевски“ – Тетевен, ул.
Пенка Михайлова 4.
9146
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1602
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 353/2001 вписва в
търговския регистър промени за „Л.К.С.“ – ООД,
Ловеч: заличава като управляващ и представляващ
дружеството Силвия Асенова Кавданска; вписва
като управляващ и представляващ дружеството
Елена Велинова Симова.
9147
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 325
от 17.ХІІ.2007 г. по в.ф.д. № 496/2007 на Велико
търновския апелативен съд вписва в търговския
рег ист ър п ромени за „Ин т ернеш ън ъ л офис
2007“ – ЕООД, Ловеч (рег. по ф.д. № 290/2005):
вписва прехвърляне на търговското предприятие
на „Интернешънъл офис 2007“ – ЕООД, Ловеч,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Тинко“ – ЕООД, Ловеч (рег.
по ф.д. № 512/2004), извършено с договор за продажба на търговско предприятие от 14.ІХ.2007 г.
9478
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 320
от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 495/2007 на Великотърновския апелативен съд вписва промени за
„Европа пропъртис 2007“ – ЕООД, Ловеч (рег.
по ф.д. № 135/2007): вписва прехвърляне на
търговското предприятие на „Европа пропъртис 2007“ – ЕООД, Ловеч, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Тинко“ – ЕООД, Ловеч (рег. по ф.д. № 512/2004),
извършено с договор за продажба на търговско
предприятие от 14.ІХ.2007 г.
9479
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1581
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 714/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мерк – метал Троян България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Троян, к-с
Лъгът, бл. 4, вх. В, ап. 4, ет. 2, и с предмет на
дейност: търговия с промишлени, битови и други
стоки в страната и в чужбина, транспортни услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, внос
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и износ на металообработващи и металорежещи
машини и ремонт на същите, производство на
резервни части, селски туризъм, комисионна,
спедиционна и консултантска дейност, както и
всяка друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Минко Кинов Тодоров, който управлява
и представлява съгласно договор за управление
от 7.ХІІ.2007 г.
9480
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1582 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 716/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трифонов комерс“ – ЕООД (изписва се и на латиница „Trifonov comers“) – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ловеч, ж.к.
Младост, бл. 319, вх. Ж, ет. 6, ап. 17, и с предмет
на дейност: търговска дейност с всички разрешени от закона стоки в страната и в чужбина;
търговско представителство и посредничество;
внос-износ; бартерни и комисионни сделки;
набиране и предлагане на работна ръка в селското стопанство, промишлеността, транспорта,
услугите и строителството в страната и Кралство
Белгия; международни автомобилни превози на
стоки, товари и пътници със собствен или нает
транспорт; всички видове строителни и строително-ремонтни работи; всички дейности и услуги в
страната и в чужбина, които не са забранени от
закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
управлява се и се представлява от едноличния
собственик на капитала Тошко Пенчев Трифонов
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 21.ХІІ.2007 г.
9481
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2775 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 1384/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Иванова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Батак 20, ет. 3, с предмет на дейност: покупка
на хранителни, нехранителни и промишлени
стоки, разрешени със закон, или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионна, складова
дейност, превозни, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни сделки
или предоставянето на други услуги, незабранени със закон в страната, външнотърговска и
външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Петя
Димитрова Иванова.
9482
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2776 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 687/2006 вписа
в търговския регистър промяна за „Хоум Файбър“ – ЕООД, Пазарджик: заличава дружеството
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без ликвидация поради продажба на търговското
предприятие ведно с права, задължения и фактически отношения на „Кабелсат – 9“ – ООД, София.
9483
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2784 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 1391/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Емина“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Нова махала,
област Пазарджик, ул. Виделина 7, с предмет на
дейност: търговия и услуги, строителство и обзавеждане на жилищни, производствени и търговски
сгради, внос – износ на строителни материали,
промишлени стоки и селскостопанска продукция,
инженерингова дейност, всякаква разрешена със
закон производствена дейност, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, външно- и
вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешени със закон стоки, реекспорт, бартерни сделки,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, инвестиционна, маркетингова, консултантска дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни фирми и лица,
търговско посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга разрешена
със закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Исмет Музафер Бедел.
9484
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2783 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 1395/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Аксел – 2008“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Клокотница 12, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален или преработен вид, производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество
и търговия със стоки и услуги в страната и в
чужбина, транспортна, външнотърговска и всякакви други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Атанас Василев Кръстев и Михаил Николаев
Николов заедно и поотделно.
9485
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2782 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 269/2002 вписа в
търговския регистър поемане на предприятието и
фирмата на едноличния търговец Зекир Абдулахов
Цингарев с фирма „Салих 65 – Зекир Цингарев“
от Салих Зекиров Цингарев и го вписа като ЕТ
с фирма „Салих 65 – Зекир Цингарев – Салих
Цингарев“.
9486
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2777 от 3.I.2007 г. по ф.д. № 982/2006 вписа в
търговския регистър промяна за „М и М“ – ООД,
Пазарджик: вписа промяна в предмета на дейност:
дейности по здравна консултация – проблемите

ВЕСТНИК

БРОЙ 23

на зрението, дейности по предприемане на мерки
за корекция на зрението, предписани от лекар,
дейности по изработката и продажбата на очила и материали, очна оптика, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон; заличава и
освобождава от отговорност управителя Христо
Николов Желев; дружеството ще се представлява
и управлява от Нина Бойчева Стайкова.
9487
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2767 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1393/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фулл сервиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Хаджи Димитър 24, с предмет на дейност:
покупко-продажби на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка и производство на
електро-, електронни и механични устройства
и съоръжения, посредничество, комисионна,
спедиционна, превозна и снабдителска дейност,
ремонт на битова и промишлена техника, складови сделки, лицензионна дейност, рекламни,
информационни и други услуги, външнотърговска
дейност, експорт и реекспорт и предоставяне на
всякакви други, разрешени със закон дейности и
услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Иванов Панчев.
9488
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2763 от 29.XII.2007 г. по ф.д. № 1378/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Респект консулт“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Пловдивска 13, с предмет
на дейност: посредническа дейност по наемане на
търсещите работа лица в Република България и в
чужбина, предприемаческа и строителна дейност,
търговско представителство и посредничество,
строително-монтажни, строително-ремонтни,
комисионни, лицензионни, спедиционни, складови и превозни сделки, предоставяне под наем
на имоти и движими вещи, сделки с недвижима
собственост, консултантски и туристически услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки,
вътрешна и външна търговия с позволени със
закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопански произведения,
наемане на складове, вкл. хладилни, производство
и търговия с всякакви опаковки, както и всякаква
друга, незабранена със закон или друг нормативен
акт дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от двамата съдружници и управители Христо Георгиев Тодоров и
Десислава Ангелова Тодорова заедно и поотделно.
9484
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2761 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1357/07 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Металик – Леярна“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Царица Йоанна 16, с предмет на дейност:
производство и търговия с отливки, търговия на
едро и дребно с всякакви, разрешени от закона
стоки, внос и износ, бартер, експорт, реекспорт,
производство на всякакви видове стоки и услуги,
посредничество и представителство в страната и
в чужбина, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, сделки с недвижими имоти, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Платон
5“ – ЕООД, Смолян, и ЗММ „Металик“ – АД,
Пазарджик, и се представлява и управлява от
управителя Валери Кръстев Бангеев.
9490
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 26
от 14.I.2008 г. по ф.д. № 345/2002 вписа в търговския регистър промяна за „Вато груп“ – ЕООД,
Пазарджик: заличава Иво Иванов Лулчев като
едноличен собственик на капитала поради прехвърляне на дружествените дялове; заличава като
управител Радослава Николаева Тодорина; вписва
като съдружници Людмил Михайлов Чипаров,
Мариана Георгиева Китина и Христина Йорданова Лулчева; променя фирмата на дружество
с ограничена отговорност „Вато груп“ – ООД;
премества адреса на управление в Пазарджик,
ул. Цар Асен 2А; вписва като управител Людмил
Михайлов Чипаров, който ще представлява и
управява дружеството.
9491
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 1406/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Натали – 91“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Септември, ул. Родопа
53, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, звукозаписна и озвучителна дейност, фотографски
услуги и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Атанас Трендафилов Митов.
9492
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 611/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Мебел груп“ – ООД,
Пазарджик: заличава като съдружник и управител
Минко Мирков Минков поради прехвърляне на
дялове; вписа промяна на фирмата на „Мебел
груп“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на капитала и управител Трендафил Петров
Лазаров; вписа нов учредителен акт.
9493
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2774 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 1385/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Супер 88“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Константин
Величков 77, с предмет на дейност: продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа и инженерингова дейност, продажба на
стоки от собствено производство, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки, издателска или печатарска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата
съдружници и управители Евгения Димитрова
Ваклинова и Красимира Димитрова Дудовска
заедно и поотделно.
9494
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2006 г.
на „Полиграфпродукт – 98“ – АД, Пазарджик, по
ф.д. № 237/98.
9495
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2788 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 27/2005 вписа в търговския регистър промяна за „Никосто“ – ООД,
Пещера: заличава като съдружник и управител
Стоян Костадинов Москов поради прехвърляне
на дружествените дялове.
9496
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3
от 4.I.2007 г. по ф.д. № 1045/2003 вписа в търговския регистър промяна за „Мултиплан“ – ООД,
Пазарджик: заличава като съдружник и управител
Кръстьо Любенов Танков поради прехвърляне на
дружествените дялове; вписва като едноличен
собственик на капитала Ася Ангелова Чавдарова;
променя дружеството на еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мултиплан“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Ася Ангелова Чавдарова.
9497
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 22 от 10.I.2008 г. по ф.д. № 488/2004 вписа в
търговския регистър промяна за „Мория“ – ООД,
Батак: вписва като съдружник в дружеството
Шарон Харел.
9498
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 20
от 10.I.2008 г. по ф.д. № 510/2006 вписа в търговския регистър заличаване на „Медиум“ – ЕООД,
с. Дъбравите, област Пазарджик.
9499
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 14
от 9.I.2008 г. по ф.д. № 1362/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Криспи“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Мирянци, област Пазарджик, ул. Втора 7, с
предмет на дейност: производство на хранителни
изделия, хотелиерство и ресторантьорство, търговия със захарни, тестени и алкохолни изделия,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Павлов Ангелов.
9500
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 16 от 9.I.2008 г. по ф.д. № 668/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Хънтър“ – ЕООД,
Пазарджик: вписа като съдружник в дружеството Никола Маринов Дончев; променя фирмата
на дружество с ограничена отговорност „Хънтър“ – ООД; дружеството ще се представлява
и управлява от управителя Евгени Мартинов
Абаджиев.
9501
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2765 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1394/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ванниквес – 2008“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Клокотница 12, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален или
преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и търговия със стоки и услуги в страната и в
чужбина, транспортна дейност, външнотърговска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от двамата съдружници
и управители Атанас Василев Кръстев и Михаил
Николаев Николов заедно и поотделно.
9502
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12
от 9.I.2008 г. по ф.д. № 427/2006 вписа в търговския
регистър промяна за „Севън Такси“ – ЕООД,
Велинград: заличава Тома Николов Попов като
едноличен собственик на капитала и управител на
дружеството поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Марияна Иванова Попова;
допълва предмета на дейност със: „таксиметрова дейност, таксиметрови услуги и таксиметров
превоз на пътници и товари, 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, транспортна
дейност, складови сделки, хотелиерски, рекламни,
туристически, програмни сделки, транспортна
дейност, складови сделки, информационни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякакви други дейности, разрешени със закон,
като за дейностите, подлежащи на лицензиране,
след получаване на лиценз“; дружеството ще се
представлява и управлява от Марияна Иванова
Попова.
9503
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9 от 7.I.2008 г. по ф.д. № 1404/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Имот БП“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велинград, бул. Св. св. Кирил и Методий 4, с
предмет на дейност: туристическа, туроператорска и агентска дейност, посредническа и
комисионерска дейност, търговия с недвижими
имоти, търговско представителство на местни и
чуждестранни лица, строителство на граждански,
търговски обекти и пътища, ремонтна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, прерабтен или обработен
вид, производство на всякакви стоки и изделия,
превозна и спедиционна дейност, международна,
транспортна, превозна и спедиционна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, експлоатация
на атракционни заведения, външна търговия с
промишлени и селскостопански стоки, екологични
проекти и рекултивация на терени, производство
и търговия със селскостопанска и животинска
продукция, предприемачество, курсове за обучение, маркетинг и реклама, отдаване под наем
на движимо и недвижимо имущество, сервизна
дейност, всякаква дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от съдружниците и управители Пол
Анджело Конорс и Марина Петрова Гелина заедно и поотделно.
9504
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 30 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1300/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Деси – Ве“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Кнежа, ул. Шипка 3, с предмет
на дейност: производство, покупка, заготовка и
пласмент на елитни и суперелитни семена и посадъчен материал от всички растителни видове,
търговия с посадъчен материал, разкриване на
градински център, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно с промишлени,
битови и хранителни стоки, алкохол и цигари (след
лиценз), ресторантьорство, туристически услуги,
рекламни, забавни и електронни игри (без хазарт),
строителство и строително-ремонтна дейност,
внос и износ на леки автомобили, сервизна дейност, разкриване на автомивки, бензиностанции
и газостанции, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, реализация и търговия с
всякаква селскостопанска продукция, предоставяне на всякакви услуги за населението, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество на физически и
юридически лица в страната и в чужбина, компютърни и технически разработки, консултации
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и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, фризьорски и козметични услуги,
масажна дейност, програмни и интернет услуги,
както и всякакви други дейности, за които няма
изрична законова забрана, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
съдружниците (управители) Десислава Николаева
Цанковска и Венета Николова Ганчева заедно и
поотделно.
9505
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 101 от 14.I.2008 г. по ф.д. № 1293/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Теотекс – 72“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 15, ет. 9, ап. 47, с предмет
на дейност: производство и реализация на промишлена продукция, търговия със стоки, вкл. и
промишлени, в страната и в чужбина, представителство (без процесуално), консултантска дейност,
вътрешнотърговска дейност и посредничество с
местни и чуждестранни фирми, внос и износ на
стоки, експорт и реекспорт, маркетинг и лизинг,
производство и изкупуване на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, ремонт на машини
и съоръжения, сервизна дейност, компютърни
услуги, предпечатна и издателска дейност, счетоводни услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Теодора Светославова Начева.
9506
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 102 от
14.I.2008 г. по ф.д. № 1045/2007 вписа промени за
„Пътно поддържане“ – ЕООД, Плевен: заличава
като едноличен собственик на капитала на дружеството „Пътно поддържане – Плевен“ – ЕООД,
Плевен (рег. по ф.д. № 1183/2000 на ОС – Плевен);
вписа като едноличен собственик на капитала „Виа
груп“ – ЕООД, Плевен (рег. по ф.д. № 581/2007
на ОС – Плевен); вписа приемането на нов учредителен акт от новия едноличен собственик.
9507
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 97 от
10.I.2008 г. по ф.д № 1560/2000 вписа промени
за „Техномикс“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружници и управители в дружеството Илия
Илиев Крачунов и Таня Николаева Баева; вписа
преобразуването на фирмата от ООД в ЕООД;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Христина
Николаева Баева.
9508
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 91
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 1/2008 вписа в търговския регистър промяна в седалището и адреса
на управление на „Сторм“ – ЕООД, от Разград,
ул. Каймакчалан 17Б, в Плевен, местност Чаира 9.
9509
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 100 от
11.I.2008 г. по ф.д. № 865/2007 вписа промени за
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„Голдиум“ – ЕООД, Плевен: вписа прехвърлянето
на търговското предприятие от едноличен търговец Алберт Филев Иванов с фирма „Ева – Алберт
Иванов“ (рег. по ф.д. № 2043/94 на ОС – Плевен),
на „Голдиум“ – ЕООД, Плевен, представалявано
от управителя Александър Филев Иванов, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения.
9510
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 34 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1307/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стефко“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 133, вх. Г, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност:
производство и търговия с изделия от метал и
пластмаса, производство, преработка и търговска
реализация на промишлени стоки на вътрешния
и външния пазар, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стефан Асенов Кръстев.
9511
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 38 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1314/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кати Инс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Димитър Константинов 4, офис 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество, консултантски
услуги и лицензионни сделки, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Катя Иванова
Стоянова.
9512
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 74 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 4474/91 вписа прехвърлянето на търговското предприятие от едноличен
търговец Румен Тодоров Стоянов с фирма „Брумо – Румен Стоянов“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Брумо“ – ЕООД, Плевен (рег. по ф.д. № 1064/2007
на ОС – Плевен).
9513
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 437/97 вписа промени за
„Плазма“ – ЕООД, Плевен: премества адреса на
управление на дружеството от Плевен, ул. Дойран 160, ет. 5, стая 515, в Плевен, Туристически
дом „Кайлъка“; вписа промяна в учредителния
акт на дружеството.
9514
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 62 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 795/2006 вписа промени за
„Интур“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници и управители в дружеството Иво Василев
Върбанов и Николай Павлинов Гиздов; вписа като
съдружници в дружеството „Тони – П“ – ЕООД,
Плевен (рег. по ф.д. № 331/2006 на ОС – Плевен),
представлявано от Тони Милков Петров, и Тони
Милков Петров; премества адреса на управление
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от Плевен, ул. Дойран 160, офис 9, в Плевен, ул.
Букурещ 9, ет. 3; дружеството ще се управлява и
представлява от Тони Милков Петров.
9515
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 60
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 1705/2002 вписа промени
за „Грив – инженеринг“ – ООД, Долни Дъбник,
област Плевен: заличава като съдружници в
дружеството Кръстьо Генчев Маринов, Анчо
Досев Досев и Румяна Цветанова Димитрова;
вписа като съдружници в дружеството Данаил
Георгиев Георгиев и Бисер Михайлов Боянов;
премества седалището и адреса на управление на
дружеството от Плевен, ж.к. Мара Денчева, бл. 26,
вх. Б, ет. 9, ап. 27, в Долни Дъбник, ул. Васил
Априлов 8; вписа актуален дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Бисер Михайлов Боянов.
9516
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 44 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 284/2002
вписа промени за „Петрол комерс 2002“ – ООД,
Койнаре, област Плевен: заличава като съдружник
и управител на дружеството Цветелина Стефанова
Куновска; вписа промяна във вида на дружеството на „Петрол комерс 2002“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление от Койнаре,
община Червен бряг, ул. П. Р. Славейков 20, в
София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 17,
вх. Б, ет. 3, ап. 27; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мариана Иванова Куновска.
9517
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 79 от 8.I.2008 г. по ф.д. № 695/2004 вписа
промени за „Зърнопроизводство Левски“ – ООД,
гр. Левски: премества седалището и адреса на
управление на дружеството от гр. Левски, ул. Ал.
Стамболийски 1, в София, ул. Хемус 16Б; вписа
промяна в дружествения договор, приета от ОС
на съдружниците от 15.Х.2007 г.
9518
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 64
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 108/2005 вписа промени
за „Вег – Консулт“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник, управител и представляващ
дружеството Георги Димитров Тончев; вписа
като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Емил Христов Илиев; вписа промяна в правната форма
на дружеството от „Вег – Консулт“ – ООД, на
„Вег – Консулт“ – ЕООД; вписа учредителен акт
на дружеството от 28.XII.2007 г.
9519
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2990
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1752/98 допуска прилагането на проверения и приет от ОС на акционерите на 26.XI.2007 г. годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Десети декември“ – АД, Плевен.
9520
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 78 от
8.I.2008 г. по ф.д. № 995/2007 вписа промени за
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„Ресаи клинг“ – ЕООД, Плевен: премества седалището и адреса на управление на држеството
от Плевен, ул. Преслав 1, вх. А, ет. 1, ап. 12, в
София, район „Възраждане“, ул. Света София 8,
ет. 5, офис 3; вписа нов учредителен акт, приет
с решение от 10.XII.2007 г. на едноличния собственик на капитала.
9521
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 25 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1286/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Единство 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Искър, ул. Христо
Ботев 40, с предмет на дейност: производство,
преработка, изкупуване, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция от растителен
и животински вид, обработване на наета или
собствена земеделска земя, механизирани услуги
по обработване на земя на граждани, фирми,
агрохимически услуги при обработка на земята, производство и преработка на промишлени
и хранителни стоки, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителна,
инвеститорска и проектантска дейност, търговия
и сервиз на транспортна, селскостопанска, строителна техника и машини, търговска дейност в
страната и в чужбина, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство (без
процесуално), агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, пътнически, товарни и транспортни услуги, осъществявани със собствени
и наети транспортни средства в страната и в
чужбина, спедиция, вътрешен и международен
туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност,
обменни, бартерни, консигнационна, складова и
маркетингова дейност, търговия на текстил, текстилни изделия и конфекция, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Цветан Трифонов
Нешовски, Радослав Николаев Ненов, Станимир
Иванов Ценов и Галин Тонов Въчковски и се
управлява и представлява от управителя Цветан
Трифонов Нешовски.
9522
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 63
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 857/2006 вписа промени
за „Лидер“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството Гергана Любомирова
Манасиева и Тихомир Златков Хинков; вписа
като съдружници в дружеството Любомир Манасиев Манасиев и Дорка Николова Хинкова;
премества адреса на управление от Плевен, ул.
Ангел войвода 5, в Плевен, ул. Дойран 160; вписа
промени в дружествения договор, приети на ОС
на съдружниците на 17.XII.2007 г.
9523
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 82 от
8.I.2008 г. по ф.д. № 69/2004 вписа промени за
„Пунто – Плевен“ – ООД, Плевен: вписа като
управител в дружеството Хосе Маркес Майас;
вписа нов дружествен договор от 30.VIII.2007 г.,
приет от ОС на съдружниците; дружеството ще
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се управлява и представлява от управителите
Хосе Антонио Монторо Молина и Хосе Маркес
Майас заедно и поотделно.
9524
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 821/96 вписа промени за
„Солид“ – ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството Борислав Богомилов Михов;
вписа промени в дреужествения договор съгласно
решение на ОС на съдружниците от 26.Х.2007 г.
9525
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 93 от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1033/2006 вписа промени за
„Нептун – 68“ – ЕООД, Плевен: вписа прехвърлянето на търговското предприятие от едноличен
търговец Стефчо Йорданов Петров с фирма „Нептун – 68 – Стефчо Петров“ (рег. по ф.д. № 800/90
на ОС – Плевен) на „Нептун – 68“ – ЕООД.
9526
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 73 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 1369/99 вписа промени за
„Сортоизпитване – Койнаре“ – ЕООД, Койнаре:
вписа промяна в правната форма на фирмата от
ЕООД на ООД; заличава като едноличен собственик на капитала държавата чрез Министерството
на земеделието и продоволствието; вписа като
съдружници в дружеството: държавата чрез Министерството на земеделието и продоволствието
и „Сортоизпитване – Койнаре 2000“ – ООД, Койнаре (рег. по ф.д. № 731/2000 на ОС – Плевен);
заличава вписания предмет на дейност и вписа
нов предмет на дейност: сортоизпитване, сортоподдържане, производство на посевен и посадъчен
материал, търговия със селскостопански стоки;
заличава като управител на дружеството Евгения
Симеонова Сайванска и вписа като управител и
представляващ дружеството Красимир Игнатов
Пеловски; вписа приемането на нов дружествен
договор от 7.XII.2007 г.
9527
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 28
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1296/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Плевен строй 34“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Васил
Левски 120, ет. 1, офис 5, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други стопански
дейности, строителни и ремонтни услуги, внос
и износ на всякакви строителни материали, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
и услуги (без забранените), консултантска дейност,
текстообработка, компютърен дизайн и печатна
дейност, дистрибуторска, лизингова дейност,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, комисионна, лицензионна, туристическа, рекламна, информационна дейност,
вътрешен и международен туризъм, производство,
реализация и изкупуване на селскостопанска
продукция, издателска дейност, продажба на
стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга
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дейност, незабранена от законодателството, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Себастиан Техеро Родригес и Давид Франсиско
Юстос Ферреро и се управлява и представлява
от управителите Себастиан Техеро Родригес и
Борис Игнатов Михайлов заедно и поотделно.
9528
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 90 от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1271/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ибероамерикана де инверсионес“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Васил Левски 120, ет. 1, офис 5, с предмет на
дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и други стопански дейности, строителни и ремонтни услуги,
внос и износ на всякакви строителни материали,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
и услуги (без забранените), консултантска дейност,
текстообработка, компютърен дизайн и печатна
дейност, дистрибуторска, лизингова дейност,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, комисионна, лицензионна, туристическа, рекламна, информационна дейност,
вътрешен и международен туризъм, производство,
реализация и изкупуване на селскостопанска продукция, издателска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, с капитал 6000 лв.
Дружеството е със съдружници „Мениджмънт ОФ
реал естейт инвестмънт“ – ООД, Плевен, „Хавие
Моралехо“ – ООД, Испания, „Клиника дентал М
& М“ – ООД, Испания, Едгардо Хосе Мурилло,
Пабло Енрике Канал, Гилермо Пабло Россато,
Луис Лопес Перес, Мария-Бегоня Моралехо Еррера, „Групо Инмобилиарио Самбил“ – ООД,
Испания, и се управлява и представлява от Дарио
Травесо Кейе и Давид Джордж Моралес Шварц
заедно и поотделно.
9529
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11125 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5750/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ацалов авто“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Весела 29,
с предмет на дейност: компютърни технологии,
търговия – вътрешна и външна, ключарски и
ремонтни дейности, автоуслуги, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Красимир Христов Ацалов.
9530
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11089 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5754/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДНС – моторс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 147, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, вкл. всички видове резервни
части и принадлежности за пътни превозни
средства, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови
и превозни сделки, автосервизни услуги, туристически, рекламни, хотелиерски сделки (извън
дома), консултантски, програмни и импресарски
услуги, пренасяне и обработка на информация,
производство на видео- и аудиопрограми, експорт,
импорт, реекспорт и транзит на стоки, митническо агентиране, външнотърговски и инвестиционни сделки, покупка, проектиране, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга разрешена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Ангелов Станчев.
9531
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11052 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5745/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Наско – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. България 194 ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: автосервиз, вътрешна
и външна търговия, производство на хранителни
и нехранителни стоки за продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, шивашки, превозни,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни и програмни, козметични услуги, производство и търговия на
селскостопанска продукция – растениевъдна и
животинска, разкриване на магазинна мрежа и
ателиета за продажба на стоки и услуги, продажба на кафе, алкохол и цигари (след издаване на
съответния лиценз), търговия с черни и цветни
метали (след издаване на съответния лиценз),
всички други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Ставрев Юмерски.
9532
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11055 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5740/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ дом“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Братаница 12, ет. 2,
офис 3, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, вътрешна и
външна търговия и търговия на едро и дребно на
стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, преводаческа дейност и легализация, консултантска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, посредническа и комисионерска дейност,
спедиционна и транспортна дейност в страната
и в чужбина, маркетингова дейност, рекламна
дейност, дизайнерство, извършване на всякакви производствени и непроизводствени услуги,
всякакъв вид дейност и услуги, всички други
дейности, позволени от закона. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Йовка Христова Панева.
9533
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11112
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5724/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Топсиид Балкани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Труд, ул. Овчарник 3, с предмет на дейност:
развитие на научна дейност, производство, селекция и търговия със семена, организиране на
научна база, обезпечаваща дейността, организиране на съвместни производства, производство,
внос и износ на хранителни стоки, производство,
преработка и реализация на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход, комисионна и консигнационна търговия,
откриване на магазини, складове и кантори във
връзка с дейността на фирмата, внос-износ, реекспорт, посредничество, агентство и търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица при сключване
на сделки, спедиционна, транспортна, складова и
лизингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм в страната и в чужбина, както и
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джузепе Манкузо и
Марио Крешенцо и се представлява и управлява
от Джузепе Манкузо.
9534
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11290 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5699/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Инсайт дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Сливница 1, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: преработка и търговия на
промишлени стоки, вътрешни и международни
превози на пътници и товари със собствени и
наети транспортни средства, вътрешна и външна
търговия, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, внос, износ, бартерни
сделки, реекспорт, комисионна, лизингова, рек
ламна и информационна дейност, лицензионни
сделки, сделки с индустриална и интелектуална
собственост, производствена дейност в областта
на промишлеността, спорта и услугите, ресторантьорство, хотелиерство, складова дейност, битови
услуги, сервизни услуги, изграждане на магазинна
мрежа, вкл. и на консигнационен принцип, всякакъв друг вид стопанска дейност, с изключение
на забранената със закон или други нормативни
актове, покупко-продажба, строителна дейност,
проектантска дейност, дизайн. Дру жеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стефан Николов Тунев и Елена
Прамакирова Филипова, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
9535
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11202 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 5777/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Авен – А – комерс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Ген. Радко
Димитриев 15, ет. 12, с предмет на дейност: счетоводни услуги, експертиза и научно-техническа
обработка, архивни документи, реставрация на
архивни документи, луксозна подвързия, проучване, проектиране, строителство и продажба на
готов строителен продукт и строителни материали, производство и реализация на промишлени
стоки, производство, преработка и търговия със
селскостопански произведения, организиране и
експлоатация на заведения, производство и продажба на ястия, закуски, сладкарски произведения
и напитки, хотелиерство и обслужване на вътрешния и международния туризъм, търговска дейност
с всякакъв вид стоки, внос и износ, маркетинг,
инженеринг и лизинг, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, бартер, рекламно-информационна, импресарска, издателска, консултантска
и посредническа дейност и представителство на
български и чуждестранни фирми и граждани в
страната и в чужбина, предприемаческа дейност,
транспортна дейност, спедиторска, авторемонтни
и автосервизни и др. транспортни услуги, търговия с моторни превозни средства и резервни
части, битови услуги – дърводелски, железарски,
електротехнически, шивашки и др. битови услуги,
административни услуги и всякаква друга дейност,
която не е забранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Венета Григорова Начева.
9536
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11081
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 4607/2007 вписа промени за „Христимар“ – ООД: приема Мариана
Лазарова Тенева за съдружник и управител;
промени в дружествения договор; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Христо Ботев Георгиев, Марио Дечков Тенев и
Мариана Лазарова Тенева заедно и поотделно.
9537
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11174 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 5785/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ретур 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Самара 7, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени,
селскостопански, хранителни и битови стоки,
експорт, импорт и реекспорт, посреднически и
комисионни услуги, транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, всички други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Анна Неделчева Велкова-Бърдарова.
9538
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11140
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 5590/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Сън
вели аграр трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 5, с
предмет на дейност: производство и търговия със
селскостопанска, растителна и животинска продукция в непреработен и преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и складови сделки, превоз на товари в страната и в чужбина, превоз на пътници
в страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с недвижими имоти, както
и всички други търговски сделки, незабранени от
закона, с капитал 5000 лв., собственост на „Сън
вели“ – ООД, Пловдив, с неопределен срок и се
представлява и управлява от Бодо Александер
Готлиб Тобер.
9539
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11292
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1246/99 вписа промени
за „Анжели“ – ООД: освобождаване на Веселин
Сотиров Ангелов като съдружник; промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството – София, район „Красно село“, ж.к. Славия,
ул. Хайдушко изворче 18, бл. 41, вх. В, ет. 5, ап. 15;
приемане на промени в дружествения договор.
9540
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 11205 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 2991/2000 вписа промени за „Бул медика консулт“ – ООД: промяна седалището и адреса на
управление от Пловдив, ул. Любен Каравелов 9Б,
на Варна, ул. Съединение 6, ет. 6, ап. 91; промяна
в дружествения договор.
9541
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10957 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5691/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройхимколор“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Ягодово, ул. Калина 3, с предмет
на дейност: производство на строителни материали и търговия с тях, покупка на стоки или
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производствена и търговска
дейност с промишлени, селскостопански и битови стоки, търговия с пътни превозни средства,
резервни части и аксесоари за тях, търговия със
стоки и оборудване, поставено под разрешителен
режим и друг специален режим, хотелиерство
и ресторантьорство и свързаните с тях услуги,
производство и търговия със спиртни и тютюневи изделия, дистрибуторство и комисионерство,
вътрешен и международен транспорт по суша,
въздух и вода, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Тачев Мравков.
9542
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11012 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5730/2007
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вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Интернешънъл криейтив партнерс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Марица 6, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност:
търговско представителство, дистрибуция и посредничество, консултантски услуги, вътрешен и
външен одит, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба или производство, продажба на
стоки от собствено производство; производство,
търговия, внос и износ на парфюмерийни, козметични, хранителни, битови, химични и други
продукти, суровини, машини и съоръжения,
както и всякакъв друг вид сделки, незабранени
изрично от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Василев Чолаков и Веселка Христова Чолакова и
се представлява и управлява от Пламен Василев
Чолаков.
9543
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10890 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5652/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Плодове
и зеленчуци“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Стряма, ул. Васил Коларов 96, с
предмет на дейност: маркетинг на плодове и
зеленчуци, производство, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, консултантска
дейност в сферата на селското стопанство, туристическа дейност, рекламна дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
в т. ч. външнотърговска дейност, международна
и вътрешна спедиция, логистика и транспорт,
посредни чес т во, п редс та ви т елс т во, ком исионерство, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Цветков Панчев и Валентин Кънчев Кънчев,
които представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
9544
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10885 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5469/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Европа консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Драма 14, ап. 1, с
предмет на дейност: обучение и специализация
в страната и чужбина, посредническа дейност
по информиране и наемане на работа в страната и чужбина (след получаване на разрешение),
обучение за професионална квалификация с цел
реализиране доходи (след издаване на разрешение), подбор на персонал за работа в страната и
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
селскостопанска дейност, вкл. овощарство и
животновъдство, спортен риболов, рибовъдство
и аквакултури, както и всякакви дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Костадин Петров Ламбрев.
9545
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10857 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5654/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ванила стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Явор 25, ет. 1, ап. 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, покупко-продажба на
недвижими имоти, хотелиерство, туроператорска
и туристическа дейност, кафетерия, ресторантьорство, посредничество, представителство, комисионерство, както и всякаква дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Христова Желязкова.
9546
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10864
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5576/2007 вписа акционерно дружество „Траккар“ – АД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Виктор
Юго 14А, с предмет на дейност: проектиране,
производство, рециклиране, монтаж, сервиз и
търговия с всякакви средства за производство и
с технологии, резервни части и екипировка за
тях, предназначени за всички стопански отрасли,
проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни съоръжения
и обекти вкл. предприемачество, отдаване на
недвижими имоти и движими вещи под наем,
извършване в България и навсякъде в чужбина
на консултантска дейност на физически и юридически лица в следните области – мениджмънт на
индустриални, търговски или други предприятия,
бизнес администрация, инвестиционна политика,
маркетинг, реклама, търговски операции, капиталова структура на дружества, промишлена
стратегия и свързани с това въпроси, преобразуване на дружества, сделки по придобиване
на предприятия, портфейлни инвестиции и др.,
инженерингова дейност, извършване на всякакъв
вид услуги, за които не се изисква специално
разрешение, вкл. осигуряването и предоставянето на съответни специалисти, финансов лизинг,
факторинг, придобиване на акции и дялове от
други дружества, участие в управлението на
други дружества, извършване самостоятелно или
съвместно с други лица в която и да е част на
света на търговия с всякакви средства за производство и средства за потребление чрез внос,
износ, размяна или други форми на търгуване,
представителство на български и чуждестранни
търговци и фирми, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите с мандат от 3 години в състав: Добрин
Иванов Попов – председател, Банко Димитров
Сапунджиев – изпълнителен директор, Мирослав
Георгиев Бакалов, и се представлява от Банко
Димитров Сапунджиев.
9547
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10876
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5442/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Флукс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Асенова крепост 10, с предмет на дейност: строи-
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телство и проектиране на обекти, производство,
вътрешна и външна търговия, посредничество,
комисионерство, транспортни услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина,
маркетингова и рекламна дейност, производство
на екологична енергия, всички други дейности и
услуги незабранени от законите и други нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав
Райков Адамов и Стойчо Владимиров Стоенчев,
които ще представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
9548
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10869 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5614/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вики 2“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Поп
Манол 20, с предмет на дейност: производство
и търговия на сладкарски изделия, външно- и
вътрешнотърговска дейност, вкл. внос и износ,
транспортна дейност, производствена дейност,
спедиция, всякаква друга дейност, незабранена
от закона или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Виолета Стефанова Чакова и Кирил
Петров Чаков, които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.
9549
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10915 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5667/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теда – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Санкт Петербург 43В,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска сделки, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови, лицензионни сделки,
хотелиерство, туризъм, рекламни, информационни
и други сделки и услуги, производство на стоки с
цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякакви
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Борисов Пеев.
9550
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10975 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5210/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Формика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. 6 септември 160, ет. 6,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален и преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Юрий Херувимски.
9551
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11259 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5839/2007
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вписа дружество с ограничена отговорност „Нотов и синове“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Руски 115, вх. В, ет. 4,
ап. 32, с предмет на дейност: конструиране,
проектиране, строителство и ремонт на сгради,
пътища и пътни съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
събаряне и разчистване на сгради, земни работи,
сондиране и пробиване, строителство на покриви и хидроизолации, довършителни строителни
дейности, даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор, внос и продажба
на леки и товарни автомобили – нови и втора
употреба, и резервни части за тях, отдаване под
наем на автомобили, рент-а-кар, производство
и търговия – внос и износ, вкл. и по бартерни
сделки, с шивашки изделия, плетиво, бродерия,
конфекция, трикотаж, бельо, кожена галантерия
и кожено облекло, интериорно обзавеждане на
ресторанти, хотели и др. заведения с покривки,
пердета, завеси, постелъчно бельо, кувертюри
и др., производство, сервиз, услуги, реализация
и търговия на изделия в областта на електрониката, експлоатацията на права на интелектуална собственост, патенти, лицензии, реклама,
експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални
продукти, радио-телевизонни програми, филми,
видеофилми, интернет доставчик, вътрешна и
външна търговия с хранителни, промишлени
стоки, машини, съоръжения и други вещи в
първоначален или преработен вид, внос, износ,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
транспортни, автосервизни, битови и комунални
услуги, изкупуване, производство, преработка
и търговия със селскостопанска продукция от
растителен и животински произход в страната и
в чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, дистрибуция, складова и лизингова
дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни
игри, продажба и замяна на благородни метали,
отпускане на кредити срещу залог (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности или получаване
на разрешение, за които се изискват такива, и
при спазване на законовите изисквания), всякакъв
вид дейности и услуги, незабранени със закон,
които по обем и предмет изискват да се водят по
търговски начин. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Атанасов Нотов, Иван Петров Нотов и Атанас
Петров Нотов, които ще представляват и управляват заедно и поотделно.
9552
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11101 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 4925/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стъдхолм ентърпрайзис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Карлово, ул. Васил Левски
6, с предмет на дейност: производство и покупка
на стоки, земеделска продукция и други вещи с
цел преработване в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
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сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
консултантски и други услуги, покупко-продажба,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
както и всички други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Катлийн
Джонсън.
9553
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10872 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5390/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ванеса – АП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Скопие 18, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: производство и продажба
на мебели, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, лицензионни сделки,
комисионни и складови сделки, хотелиерски и
ресторантьорски услуги, таксиметрови превози,
други услуги, лизинг, други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Асен Симеонов Панжилов.
9554
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11124 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5748/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джаспър“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Младост 31, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиторски, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Радослава Николова Камбурова.
9555
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10858 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5633/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Йорданстрой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Константин
Величков 2А, ет. 4, с предмет на дейност: строителство – жилищно и промишлено, ремонтна
дейност, вътрешна и външна търговия с всякакъв
вид стоки, производство на хранителни, нехранителни и селскостопански стоки за продажба,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, превозни, хотелиерски,
туристически, рекламни и програмни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти за продажба, други дейности и услуги,
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незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Йордан Иванов Тошев.
9556
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10865
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5600/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Хермод“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Михалаки Георгиев 13, 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, комисионни, превозни и спедиционни
сделки, куриерски и логистични услуги, търговско
представителство, посредничество в страната и
в чужбина, всякакви други сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Спас Ангелов
Тодоров и Анастасия Спасова Стефанова, които
представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
9557
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11005 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5704/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Емир
ложистик“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 36,
с предмет на дейност: превоз на товари и стоки
в страната и в чужбина с превозни средства за
суша, въздух и вода и извършване на комисионни,
логистични и куриерски услуги в страната и в
чужбина, производствена, търговска, комисионна,
складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа,
преводаческа, консултантска и външнотърговска
дейност, строителство, производство, изкупуване,
търговия, внос, износ и реекспорт на всякакъв
вид селскостопанска продукция, промишлени и
хранителни стоки и всички дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Неша Мартинова Алиман и Али Алиман и се
представлява и управлява от Неша Мартинова
Алиман.
9558
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11066 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 4212/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Прима Ко“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 52, вх. В, ет. 3, ап. 8, с
предмет на дейност: производствена, вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителна и транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско
посредничество, представителство, агентство,
услуги: комисионни, административноправни,
консултантски услуги по инвестиционни проекти,
спедиторски, туристически, туроператорски и
турагентски, рекламни, импресарски, маркетинг,
лизинг, всички дейности, незабранени от закона и
подзаконовите нормативни актове. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Светла Стоянова Цветкова-Райчева
и Стоян Стоянов Цветков и се представлява и
управлява от Стоян Стоянов Цветков.
9559
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10882 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5611/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Държиков“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ул. Отон Иванов 100, с
предмет на дейност: автомивка, сервиз, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни или
други услуги, посредническа дейност, услуги на
фирми и граждани, проектна и строително-монтажна дейност, инвестиционна дейност, вътрешна
и външна търговия, вътрешен и международен
туризъм, вътрешен и международен транспорт,
покупка на стоки или други вещи с цел да ги
препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и всички други дейности,
разрешени от закона и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Атанас Георгиев Държиков.
9560
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11111 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5720/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Цветански и син“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Асеноврад, ул. Рилска 7,
вх. Б, с предмет на дейност: търговия с авточасти,
акумулатори и гуми, производствена, търговска,
просредническа дейност в страната и в чужбина,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, транспорт,
реклама, туризъм, хотелиерство и всякаква друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Людмил Костадинов Цветански.
9561
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10811
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1822/2007 вписа промени за „Европа – Тунч“ – ООД: освобождава
Бирол Каяоглу и Илинка Любенова Светославова
като съдружници; заличава Илинка Любенова
Светославова като управител; едноличен собственик на капитала на дружеството е Хюсеин
Акънтунч; промяна на фирмата на дружеството
на „Европа – Тунч“ – ЕООД; приема учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от управителя Хюсеин Акънтунч.
9562
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10914 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5662/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „АВС
дивелапментс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Акад. Петър Динеков
14, с предмет на дейност: предприемачество – покупки, строежи и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба на територията на
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Република България, както и свързаните с това
други строителни и транспортни дейности и
услуги, при наличие на изискванията на закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Алън Чарлз Самуейс,
Чарли Хенри Сеймор Тюбс и Божидар Михайлов
Симеонов и се представлява и управлява от Алън
Чарлз Самуейс.
9563
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11010
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5725/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Мейт пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Весела 41, ет. 2, ап. 9, с предмет на
дейност: производство, търговия и услуги на заведения за обществено хранене, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, изкупуване, преработка,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, производство и търговия с почистващи
препарати, санитария, парфюмерия и козметика,
търговия с хранителни продукти, алкохол и цигари (след получаване на съответно разрешение),
рекламна дейност, предприемачество, покупка,
строителство, вътрешни ремонти, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветанка Крумова Натова-Мухова и
Иван Костадинов Василев, които представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
9564
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10897 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5641/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ем
Пи Ем дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Полковник
Дрангов 4, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
маркетинг, представителство, посредничество
и извършване на сделки с недвижима собственост, строителство, реконструкции, обзавеждане
на недвижима собственост с цел отдаване под
наем, лизинг или аренда и/или последващата
им продажба, търговия със стоки и услуги, внос
и износ, производство, преработка, търговско
представителство и посредничество на всички,
разрешени от закона стоки за бита и широко
потребление, консултантска дейност и всички
други дейности и услуги, непротиворечащи на
законите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарит
Стефанов Кунчев, Манол Атанасов Манолов и
Илияна Янкова Влаева и се представлява и управлява от Маргарит Стефанов Кунчев.
9565
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10955
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5608/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лони“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Гоце Делчев 7, ет. 2, с предмет на дейност:
ресторантьорство, търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, развиване на вериги от търговски
обекти, производство, преработка и търговия
на промишлени, селскостопански, хранителни
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и битови стоки, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионна дейност, търговия със стоки
собствено производство, хотелиерство, консултантска, рекламна, менажерска и импресарска
дейност в страната и в чужбина, строителство,
проектантска дейност, транспортна дейност в
страната и в чужбина, всички други дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Лора Георгиева Иванова и Николай
Георгиев Бабаджанков, които представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
9566
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11122
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5794/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бети – Бери“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ж.к. Баделема 18, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба
на едро и дребно на промишлени стоки за бита,
хранителни стоки, производство и търговия с
дестилати и спирт на зърнена и винена основа,
транспортна дейност, парфюмерия и козметика,
внос-износ, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни
сделки, информационни и други услуги, всеки
друг вид стопанска дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ниязи
Дургут Топал.
9567
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11090 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 5773/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Ивал трейд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 109, вх. Е,
ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно със стоки на леката промишленост,
външнотърговска дейност във всичките є форми,
лизингови, комисионни, спедиционни, складови и
превозни сделки, рекламна дейност, транспортна
дейност, строителство, маркетингови проучвания,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, ресторантьорска, хотелиерска и туристическа дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Божидар Александров Комсалов и
Маргарита Иванова Комсалова и се представлява
и управлява от Божидар Александров Комсалов.
9568
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10971 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5612/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ирисстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, бул. България 73, ет. 5,
ап. 19, с предмет на дейност: строителна, строително-ремонтна и строително-монтажна дейност,
изграждане, поддръжка и ремонт на елементи на
техническата инфраструктура и на изолационни
системи, дизайн, проектиране, предприемачество,
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посредничество и извършване на сделки с недвижими имоти, рекламна и издателска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия
на едро и на дребно с промишлени и хранителни
стоки, селскостопанска продукция, алкохолни и
безалкохолни напитки, внос и износ на стоки,
търговско посредничество, представителство и
агентство, бартерни, реекспортни и лизингови
операции, превозни услуги, туристическа дейност,
ресторантьорство, хотелиерски услуги, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридичеки лица,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Исмет Ремзи
Реджеб.
9569
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10856 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5453/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стилет експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Първомай, ул. Сливница 12Е, с
предмет на дейност: маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство
и посредничество, консултантски услуги, внос и
износ, транспортни услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Лозан Петров Лозев.
9570
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10905 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5583/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„АМВ 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Раковски, ул. Димитър Димов 9,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, импорт,
експорт и реекспорт на стоки, строителство и
строително-ремонтна дейност, мениджърска,
спедиторска, посредническа, комисионерска и
рекламна дейност, складова и лизингова дейност,
хотелиерство и ресторантьроство, транспортни
и таксиметрови услуги, всякакъв вид дейност и
услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала А лександър Венков
Алексиев.
9571
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10893
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5447/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Кирови авто
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Карлово, ул. Петко Събев 16, с предмет на дейност: авторемонтна дейност, търговия с авточасти,
консултантска дейност, проектантска дейност,
туристическа дейност, туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство,
търговия на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентска дейност на местни и
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чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, инженеринг, маркетинг,
лизинг, информационна дейност, рекламна дейност, покупка на стоки с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, издателска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир Неделчев Киров, Георги Неделчев Киров и Любка
Василева Кирова и се представлява и управлява
от Тихомир Неделчев Киров.
9572
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10894 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 5658/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маги 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Димитър Талев 31, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона,
търговия на едро и дребно, покупка на стоки и
вещи за препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия с
хранителни, нехранителни стоки, промишлени
стоки за продажба, в т. ч. текстилни стоки,
хотелиерство, ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
покупка, строителство, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сторителни
дейности и други дейности и услуги, незабранени
със закон, импорт, експорт, реекспорт и сделки на
бартерна основа със стоките и услугите по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Стоянов Бакалов.
9573
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11180 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5795/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Изгрев – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хъшовска 11А, ет. 3, с
предмет на дейност: покупка, продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, отдаване под наем
на места за паркиране на автомобили – платен
паркинг, проектиране на инженерно-технически съоръжения – мотокари, електрокари и др.,
ремонтна дейност, производство и търговия със
стоки за бита на гражданите, строителни материали, промишлени изделия, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, фризьорски услуги,
търговия с всички стоки, разрешени от закона,
външнотърговска дейност, всички незабранени
от закона дейности и услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Анатолий Георгиев Султанов.
9585
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11123 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5747/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Карисима диамант център“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Мали Богдан 8, с предмет на дейност: про-
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изводство и търговия с изделия от благородни
метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни
и масова бижутерия, изкупуване и обмяна на
злато, ремонт, почистване и реставриране на
бижута и предмети, ръчна изработка и търговия
с уникални бижута и аксесоари, строителство,
покупко-продажби, наеми и управление на недвижими имоти, комисионни сделки, търговско
представителство и посредничество, предприемаческа и инвестиционна дейност, туристическа
дейност, разкриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, външно- и вътрешнотърговска дейност,
производство и търговия на едро и дребно със
стоки от всякакъв вид, внос, износ и продажби
на леки автомобили, проектиране, разработка,
създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуална
собственост, спедиторска дейност и транспортни услуги на пътници и товари в страната и
чужбина, складова, маркетингова, рекламна и
проучвателна дейност, както и осъществяване
на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Вартан
Вартарес Гирагосян.
9586
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11107
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5765/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай
Си Ем електроникс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско
шосе 9, с предмет на дейност: изследователска,
проучвателна, технологична, проектна, конструкторска и производствена дейност в областта
на добива и обработката на цветни метали и
сплави, благородни метали, чисти метали и полупроводникови материали, химикоаналитична
и сертификационна дейност, прахова металургия,
инженерингова дейност, транспортни и други услуги, квалификация и преквалификация на кадри,
търговия в страната и чужбина, отдаване под
наем, както и всяка друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 55 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Сел – тек индъстрис“ – АД, София,
и се представлява и управлява от управителите
Юрий Георгиев Йорданов и Румен Йорданов
Нанов заедно и поотделно.
9587
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11025 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5426/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джой 85“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Пряпорец 1, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно – внос и
износ, производствена дейност и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Жоро Лазаров Даскалов.
9588
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11258 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5599/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Челик – 2008“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кричим, ул.
Никола Петков 61, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина, хотелиерски
услуги, посредническа и комисионна дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Южгюн Шукри Тахир
и Емил Филипов Серафимов и се представлява
и управлява от Южгюн Шукри Тахир.
9589
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11201 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5797/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лайм трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Чорлу 47, с предмет
на дейност: производство и продажба на вар и
варови разтвори, производство и покупка на
стоки или други вещи с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, вътрешна
и външнотърговска дейност, комисионна, консултантска, спедиционна, складова, лизингова,
ресторантьорска, хотелиерска, т у ристическа
(след надлежно разрешение), рекламна, информационна, издателска, печатарска, импресарска
и програмна дейност, счетоводно обслужване
на фирми, производство и разпространение на
видео- и звукозаписи, покупка, строеж, ремонт и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
проектиране, агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, търговия с горива
и гориво-смазочни материали; сделки с интелектуална собственост; транспортни и спедиторски
услуги в страната и чужбина. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мария Георгиева Костадинова.
9590

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на Сдружението
за приятелство, взаимопомощ и сътрудничество
между българските и турските жени, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.04.2011 г. в 14 ч. в София,
ул. Христо Смирненски 9, ап. 3, със следния
дневен ред: 1. отчет за изминалия период; 2.
избор на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 3. избор на нови членове за
контролен съвет. Поканват се всички членове
на сдружението.
3137
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет (АСМБ – СУ)“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
асоциацията на 09.05.2011 г. в 17,30 ч. в София,
ул. Козяк 1, аула на УБ – Лозенец, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава
на АСМБ – СУ; 2. отчет на УС за дейността на
АСМБ – СУ, за периода м. септември 2010 г. – м.
март 2011 г., приемане от ОС на отчета на УС; 3.
допълване на състава на членовете към управи-
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телния съвет на АСМБ – СУ; 4. разни. Поканват
се всички членове на Асоциацията да вземат
участие в общото събрание.
3126
11. – Управителният съвет на сдружение
„Обединена Велика Ложа на България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 13.05.2011 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението, София,
бул. Александър Стамболийски 59, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на ОВЛБ през 2010 г.; 2. приемане на програма
за дейността на ОВЛБ за 2011 г.; 3. приемане
на бюджет на ОВЛБ за 2011 г.; 4. приемане на
годишния счетоводен отчет на ОВЛБ за 2010 г.;
5. избор на нов управителен съвет; 6. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
заседанието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
3097
5. – Управителният съвет на Федерация за духовно единение „Роза“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.05.2011 г. в
13 ч. в София, ж.к. Бели брези, бл. 8, партер, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението;
2. освобождаване от отговорност на членовете на
УС за отчетния период; 3. отчет на контролната
комисия (КК) на сдружението; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на КК за отчетния
период; 5. обсъждане на предложения за промени в устава; 6. определяне на основни насоки за
работа; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
при същия дневен ред, на същото място в 14 ч.
независимо от броя на присъстващите членове.
3143
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на застрахователните брокери в България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на асоциацията на 17.05.2011 г. в 16
ч. в „Централ Хотел Форум“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад от управителния съвет на АЗББ за периода от предходното общо събрание до настоящия
момент; 2. отчетен доклад от контролния съвет
на АЗББ за финансовото състояние през периода
от предходното общо събрание до настоящия момент; 3. избор на управителен и контролен съвет;
4. промяна на устава на АЗББ; 5. приемане на
план-програма и проект за бюджет; 6. приемане
на нови членове; 7. разни.
3142
11. – Управителният съвет на Дружеството
за българо-корейско приятелство – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на дружеството на 18.05.2011 г. в 18 ч. в
салона на ул. Леге 10 – София, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на дружеството през периода 2008 – 2011 г.; 2.
обсъждане и приемане на отчет на контролния
съвет; 3. избор на управителен и контролен съвет; 4. текущи въпроси. 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.
3098
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9. – Управителният съвет на Българската
федерация по спелеология, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на членовете му на 22.05.2011 г.
в 9,30 ч. в Горския дом в гр. Ракитово, област
Пазарджик, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на БФСп за 2010 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2010 г.; 3. доклад на контролния съвет;
4. утвърждаване на нови членове на сдружението;
5. обсъждане на организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 10,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
3144
4. – Управителният съвет на Фондация „Център за младежки инициативи – Антоново“, гр.
Антоново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20
от устава на фондацията свиква редовно общо
събрание на 13.05.2011 г. в 10 ч. в гр. Антоново,
община Антоново, бул. Тузлушки герой 53, при
следния дневен ред: 1. освобождаване и избор на
нови членове на управителния съвет; 2. освобождаване и избор на нови членове на контролния
съвет; 3. изменение на устава на сдружението
относно свикването на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на фондацията събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3122
11. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“ – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.05.2011 г. в 9 ч. в Благоевград в сградата на АУБ, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на бюджета за ФГ 2011 – 2012 г.;
2. приемане на планове за финансовата дейност
и развитието; 3. приемане на решения и политики за академичната дейност; 4. приемане на
вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава
на сдружението; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват поне девет настоятели.
3095
1. – Управителният съвет на Сдружение на
инвалидите „Зорница“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.04.2011 г. в 10 ч. в Бургас, ж. к.
Зорница, бл. 47, северно крило, партер, стая № 3,
при следния дневен ред: 1. промяна във вида на
дейност на сдружението, касаеща осъществяване
на общественополезна дейност; 2. избор на нов
председател на управителния съвет; 3. промяна на
устава на сдружението, касаеща реда и начина на
свикване на общо събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 11 ч. на същата дата, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3125
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Свети Княз Борис І“ – Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 04.05.2011 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Климент
Охридски 37, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. отчет на дейността на управителния съвет за периода 2009 – 2010 г. и отчет
на финансово-контролния съвет; 3. обсъждане
и вземане на решения за промени в устава на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3110
16. – Управителният съвет на Сдружение
на ловците и риболовците „Лебед“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.05.2011 г. в 9 ч. в конферентната зала на
хотел „Космос“, Бургас, при следния дневен ред:
1. избор на мандатна комисия и комисия по избора; 2. отчетен доклад за дейността на СЛР „Лебед“ – Бургас, през 2010 г.; 3. отчет на контролния
съвет на СЛР „Лебед“ – Бургас; 4. приемане на
програма за дейността на сдружението за 2011 г.;
5. утвърждаване на щат и бюджет за 2011 г.; 6.
промяна в устава на сдружението; 7. избор на нов
член на контролния съвет поради прекратяване
на членството на досегашен такъв; 8. избор на
делегати на ОС на НЛРС – СЛРБ – София; 9. разглеждане на жалби срещу решение на УС на СЛР
„Лебед“ – Бургас, за изключване от сдружението
след влязло в сила съдебно решение; 10. разни.
3111
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.05.2011 г.
в 14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“, Велико
Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на настоятелството през 2010 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2010 г.
3123
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Видабаскет“ – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на клуба на
5.05.2011 г. в 17 ч. във Видин, ул. Пазарска 6, в
заседателната зала на спортна зала „Фестивална“,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на БК
„Видабаскет“ за изминалата 2010 г.; 2. утвърждаване бюджета на БК „Видабаскет“ за 2011 г.;
3. промени в ръководните органи на клуба; 4.
промени в устава на клуба; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3086
41. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Еделвайс 57“, гр. Гълъбово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 20.05.2011 г. в 17,30 ч. в Дома
на културата – гр. Гълъбово, ул. Тунджа 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет на сдружението през 2010 г.;
2. избор на членове на управителния съвет, секретар и председател. Регистрацията за участие
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в общото събрание започва в деня на събранието
в 16,30 ч. и ще приключи в 17,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3114
14. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на СОУ „Димитър Талев“, Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на членовете на настоятелството на 13.05.2011 г. в 18 ч. в гр. Добрич, ул. Ген.
Г. Попов 16, сградата на СОУ „Димитър Талев“,
при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на сдружението и на годишния
финансов отчет за 2010 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им до 31.12.2010 г.; 3. разни – освобождаване и избор на нови членове и други.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на настоятелите и на
лицата, редовно упълномощени да представляват
членовете на сдружението в общото събрание,
ще започне в 17,30 ч. и ще приключи в 18 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
3121
8. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.05.2011 г. в 10 ч. в сградата на Социалния
патронаж към Община Ихтиман, ул. Й. Цонев 23,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2010 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2010 г.; 3. промени
в устава на сдружението; 4. корекция на бюджет
2011 г.; 5. разни. При липса на кворум за провеждането на общото събрание на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3109
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо
Ботев“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27, ал. 3 от устава на УН свиква общо събрание на членовете на 26.05.2011 г. в 17,30 ч. в
сградата на ПГВАД „Христо Ботев“, Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане
на план за дейността през 2011 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 30 от устава общото събрание ще се проведе
на 26.05.2011 г. в 18,30 ч.
3112
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Есперантски дом за култура „Д-р Иван Кирчев“ – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
сдружението на 10.05.2011 г. в 16 ч. в залата на
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дома при дневен ред: 1. отчет на УС и КК; 2.
приемане на програма за работата през 2011 г.;
3. избор на ново ръководство.
3120
1. – Управителният съвет на Градско есперантско дружество „Либеро“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно събрание на членовете на дружеството
на 04.06.2011 г. в 10 ч. в клуба на дружеството,
ул. Плиска 36, Русе, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2010 г.; 3. приемане и освобождаване
на членове на дружеството; 4. приемане на проектобюджет за 2011 г.; 5. промени в устава; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3124
8. – Управителният съвет на Асоциацията на
родопски общини (АРО), Смолян, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 13.05.2011 г. в 13 ч. в зала 247 на
общинската администрация – Смолян, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на АРО за периода 1 януари 2010 г. – 31 декември
2010 г.; 2. приемане на финансов отчет на Асоциацията на родопски общини за периода 1 януари
2010 г. – 31 декември 2010 г.; 3. приемане на
работен план на АРО за 2011 г.; 4. приемане на
бюджет на АРО за 2011 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3113
7. – Управителният съвет на СК „Бадминтон“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 7.05.2011 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Цар
Иван Шишман 60, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС за 2010 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2010 г.; 3. освобождаване
на членовете на УС и избор на нови членове на
УС; 4. освобождаване на председателя на УС и
избор на нов председател на УС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 12 ч., при
същия дневен ред, на същия адрес независимо
от броя на присъстващите.
3119
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация на основание Решение № 1585 от
11.III.2011 г. на Надзорния съвет на СОАП прави
следната поправка в решения № 1454 и 1455 от
12.ХI.2010 г. на същия (ДВ, бр. 15 от 2011 г.): думите в т. 2 на двете решения „Сделката се облага с
ДДС“ да се четат „Сделката не се облага с ДДС“.
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