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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 240 от 4 август
2011 г. за изменение на Правилника за
реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с
държавно участие в капитала, приет
с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
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 Постановление № 244 от 25 август
2011 г. за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г.
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 Решение № 627 от 25 август 2011 г.
за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 2: Първомай – Свиленград
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Министерство на земеделието
и храните

 Постановление № 243 от 25 август
2011 г. за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от
2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и на държавните служители и лицата, работещи
по трудово правоотношение по Закона
за Министерството на вътрешните
работи

 Постановление № 245 от 25 август
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

 Спогодба между правителството на
Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни
съобщения

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
13
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
16
Министерство на финансите
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване на акцизни стоки
20
Национална разузнавателна служба
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 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Я-966 от 2010 г.
за военната служба в Националната
разузнавателна служба
21
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 4 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала,
приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение
№ 8260 на Върховния административен съд от
2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г.,
бр. 39 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 29 и 72 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 17, т. 8 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 17, ал. 1, т. 8
1. „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД;
2. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ – ЕАД – за сключването
на договори за наем.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10200

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 25 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите на
военнослужещите и цивилните служители по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в приложение № 6 към
чл. 2, ал. 5 числата „240“, „254“ и „266“ се
заменят с „270“.

Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението за периода от 1 септември
до 31 декември 2011 г. се осигуряват в рамките
на одобрените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. средства по
бюджета на Министерството на отбраната
и трансфера от републиканския бюджет по
съответния самостоятелен бюджет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 25 АВГУСТ 2011 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2010 г. и бр. 53 и 63 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 33, ал. 2 след думите „се назначават и преназначават на длъжност, ако“ се
добавя „отговарят на изискванията за заемането є, в т.ч.“.
§ 2. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думата „полковник“ се добавя
„(„капитан І ранг“)“.
2. В т. 2а след думата „подполковник“ се
добавя „(„капитан ІІ ранг“)“, а след думата
„майор“ се добавя „(„капитан ІІІ ранг“)“.
§ 3. В чл. 117, ал. 3 накрая се добавя „или
ако притежават военно звание „полковник“
(„капитан І ранг“)“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10206
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 25 АВГУСТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 1 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9, 15 и 20 от
2011 г.; попр., бр. 25 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 37 и 59 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „30 000 000“ се
заменя с „30 450 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 84:
„
84. Довършителни дейности, МВР 450 000
изготвяне и издаване на доку- (ДАБ)
менти за разрешение за ползване
и осигуряване на средства за
експлоатация до края на 2011 г.
на обек т „Транзитен цент ър
село Пъстрогор“ на Държавната
агенция за бежанците (ДАБ) за
настаняване на лица, потърсили
закрила.

“
2. На ред „Общо“, колона „Стойност (в лв.)
с ДДС“ числото „30 000 000“ се заменя с
„30 450 000“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10207

РЕШЕНИЕ № 627
ОТ 25 АВГУСТ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Реконструкция и електрификация
на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 2: Първомай – Свиленград
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
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приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 2: Първомай – Свиленград, участък „Гара
Първомай – Гара Димитровград“, съгласно
влезли в сила парцеларни планове, одобрени
със Заповед № РД-02-14-382 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
от 26 юни 2006 г., части от имоти – частна
собственост, представляващи горска територия, намиращи се в землището на с. Сталево,
община Димитровград, област Хасково:
а) поземлен имот с площ 0,823 дка, съставляващ имот № 042001, целият с площ
1,600 дка (поземлен имот с идентификатор
№ 68669.42.1), местността „Долапя“, с начин
на трайно ползване: залесена територия, в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Хасково, при
граници: поземлен имот № 000075 – пасище,
мера, земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ); поземлен имот № 042002 – залесена
територия – собственост на Димитър Вълев
Въчев; поземлен имот № 042024 – залесена
територия на МЗХ-ДЛ/ДДС; поземлен имот
№ 042025 – залесена територия на МЗХ-ДЛ/
ДДС, и поземлен имот № 000076 – изоставени
трайни насаждения, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Размерът на паричното обезщетение е
888 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от април
2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на наследниците на Паню Тонев
Гогов – бивш жител на с. Сталево;
б) поземлен имот с площ 0,257 дка, съставляващ имот № 042002, целият с площ
1,000 дка (поземлен имот с идентификатор
№ 68669.42.2), местността „Долапя“, с начин
на трайно ползване: залесена територия, в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Хасково, при
граници: поземлен имот № 042001 – залесена
т ери т ори я – собс т венос т на наслед н и ц ите на Паню Тонев Гогов; поземлен имот
№ 000075 – пасище, мера, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; поземлен имот № 042003 – залесена
територия – собственост на наследниците на
Христо Тодев Йорданов, и поземлен имот
№ 042024 – за лесена т ери т ори я на МЗХДЛ/ДДС.
Размерът на паричното обезщетение е
154 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от април
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2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на Димитър Вълев Въчев, с адрес:
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 13, вх. Б, ап. 52;
в) поземлен имот с площ 0,027 дка, съставляващ имот № 042003, целият с площ 0,700 дка
(поземлен имот с идентификатор № 68669.42.3),
местност та „Долапя“, с начин на трайно
ползване: залесена територия, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско
стопанство – Хасково, при граници: поземлен
имот № 042002 – залесена територия – собственост на Димитър Вълев Въчев; поземлен
имот № 000075 – пасище, мера, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; поземлен имот № 042004 – залесена
територия – собственост на наследниците
на Грозю Тодев Йорданов; поземлен имот
№ 042023 – залесена територия на МЗХ-ДЛ/
ДДС, и поземлен имот № 042024 – залесена
територия на МЗХ-ДЛ/ДДС.
Размерът на паричното обезщетение е
16 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от април
2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на наследниците на Христо Тодев
Йорданов – бивш жител на с. Сталево;
г) поземлен имот с площ 0,940 дка, съставляващ имот № 042008, целият с площ
3,301 дка (поземлен имот с идентификатор
№ 68669.42.8), местността „Долапя“, с начин
на трайно ползване: залесена територия, в
териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Хасково, при граници: поземлен имот № 042025 – залесена
територия на МЗХ-ДЛ/ДДС; поземлен имот
№ 042024 – залесена територия на МЗХ-ДЛ/
ДДС; поземлен имот № 042023 – залесена
територия на МЗХ-ДЛ/ДДС; поземлен имот
№ 042007 – залесена територия – собственост
на Йорданка Ангелова Бонева; поземлен имот
№ 000077 – полски път на община Димитровград, и поземлен имот № 042009 – залесена територия – собственост на Христо Грозев Делчев.
Размерът на паричното обезщетение е
1284 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от април
2011 г., изготвена от оценител на имоти, дължимо на наследниците на Велика Найденова
Христозова – бивш жител на с. Сталево.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10208
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
за въздушни съобщения
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 21 януари 2010 г. – ДВ,
бр. 9 от 2010 г. В сила от 11 февруари 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар
(наричани по-долу договарящи страни),
които са страни по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване,
потвърждавайки волята си да допринесат
за прогреса на международната гражданска
авиация,
в желанието си да установят въздушни
линии меж ду и отвъд техните съответни
територии,
се договориха за следното:
Член 1
Дефиниции
За целите на тази спогодбата, освен ако
изрично не е посочено по друг начин:
1. Понятието „Конвенция“ означава Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, открита за подписване в Чикаго
на седми декември 1944 г., и включва всяко
приложение, прието съгласно член 90 на тази
конвенция, и всяко изменение на приложенията или конвенцията съгласно член 90 и 94 от
същата дотолкова, доколкото тези приложения
и изменения са влезли в сила по отношение
на двете договарящи страни.
2. Понятието „Спогодба“ означава тази
спогодба, приложението към нея и всички
протоколи или подобни документи, изменящи
тази спогодба или приложението.
3. Понятието „Въздухоплавателни власти“
означава за Република България – министъра
на транспорта или всяко лице или орган, надлежно упълномощен да изпълнява всякакви
функции, които посочените власти изпълняват, а за Държавата Катар – президента на
Гражданските авиационни власти или всяко
лице или орган, надлежно упълномощен да
изпълнява всякакви функции, които посочените власти изпълняват.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

4. Понятието „Назначен въздушен превозвач“ означава въздушен превозвач, който е
назначен и упълномощен съгласно член 3 на
тази спогодба.
5. Под пон я т и я та „Възд у шни усл у г и“,
„Международни въздушни услуги“, „Въздушен
превозвач“, „Спиране с нетърговска цел“ ще
се разбира смисълът, придаден им в член 96
на конвенцията.
6. Понятието „Капацитет“ по отношение на
въздухоплавателно средство означава полезния
товар, който това въздухоплавателно средство
може да взема по маршрута или по част от
него, а по отношение на определена въздушна
линия означава капацитета на въздухоплавателното средство, извършващо полети по
такава линия, умножен по честотата, с която
извършва полетите това въздухоплавателно
средство за даден период и маршрут или част
от маршрут.
7. Понятията „Договорени линии“ и „Посочени маршрути“ означава съответно планираните по разписание международни въздушни
линии, посочени в приложението към тази
спогодба.
8. Понятието „Тарифа“ означава цената,
която се заплаща за превоз на пътници или
товари, и условията, при които ще се прилагат
тези цени, в това число и цените и условията
за допълнителните услуги, но без заплащането
на превоза на поща.
9. Понятието „Такси за право на ползване“
означава таксите или сборовете, които се налагат за използването на летищата, средства за
обслужване на въздушното движение, включително свързаните с тях услуги и улеснения,
от едната договаряща страна на другата.
10. Понятието „Територия“ по отношение
на една държава има значението, придадено
му в член 2 на Чикагската конвенция.
11. „Държава – членка на Европейската
общност“ означава държава, която е договаряща страна по Договора за създаване на
Европейската общност.
12. Позоваването в тази спогодба на граждани на Република България следва да се
разбира като позоваване на граж дани на
държави – членки на Еевропейската общност.
13. Приложението към тази спогодба представлява неразделна част от спогодбата, всяко
споменаване на спогодбата се отнася и до
приложението, освен ако е посочено друго.
Член 2
Приложимост на Чикагската конвенция
Разпоредбите на тази спогодба се подчиняват на разпоредбите на конвенцията,
доколкото последните са приложими към
международните въздушни съобщения.
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Член 3
Предоставяне на търговски права
1. Всяка договаряща страна предоставя на
другата договаряща страна следните права по
отношение на нейните редовни международни
въздушни линии:
(а) П равото да прелита през нейната територия без кацане.
(б) п равото да каца на тази територия с
нетърговски цели.
2. Всяка договаряща страна предоставя на
другата договаряща страна правата, предвидени в тази спогодба за целите на установяването
и експлоатацията на международни въздушни
линии по определените във всяка от маршрутните таблици на приложението към тази
спогодба маршрути. Тези линии и маршрути
се наричат по нататък „договорени линии“ и
„определени маршрути“. Докато експлоатират
една договорена линия по определен маршрут,
въздушните превозвачи, назначени от всяка
от договарящите страни, в допълнение на
правата, определени в ал. 1 на този член,
ще ползват правото да кацат на територията
на другата договаряща страна в пунктовете,
посочени за този маршрут, определен в приложението, с цел да разтоварват или вземат
пътници, товари или поща поотделно или в
комбинация.
3. Нищо в разпоредбите на ал. 2 от този
член няма да предоставя право на въздушния
превозвач или превозвачи на едната от договарящите страни да взема на територията на
другата договаряща страна пътници, товари
и поща за превоз срещу заплащане или наем
до друг пункт на територията на другата договаряща страна.
Член 4
Назначаване на въздушни превозвачи
1. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна имат право да назначават един или повече въздушни превозвачи
за експлоатация на договорените линии по
определените маршрути, както и да оттеглят
или променят тези назначения. Тези назначения се извършват в писмена форма и се
изпращат до другата договаряща страна на
адреса, посочен в добавка към тази спогодба.
2. При получаване на такова назначение,
както и на заявление от назначения въздушен превозвач във формата и по начина,
предписани за даване на експлоатационни и
технически разрешения, въздухоплавателните
власти на другата договаряща страна дават
съответните експлоатационни и технически
разрешения с минимално процедурно закъснение, при условие че:
(а) в случай на въздушен превозвач, назначен от Република България:
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(i) въздушният превозвач е установен на
територията на Република България
съгласно Договора за създаване на
Европейската общност и притежава
валиден оперативен лиценз съгласно
законодателството на Европейската
общност; и
(ii) ефективният регулаторен контрол на
превозвача се упражнява и поддържа
от страна – членка на Европейската
общност, отговорна за издаването на
неговото Свидетелство за авиационен оператор (САО), и съответните
авиационни власти са ясно посочени
и определени при назначаването;
(б) в случай на въздушен превозвач, назначен от Държавата Катар:
(i) въздушният превозвач е установен на
територията на Държавата Катар и
притежава валидно Свидетелство за
авиационен оператор (САО) съгласно приложимото законодателство
на Държавата Катар; и
(ii) се притежава, пряко или чрез мажоритарна собственост, и ефективно
се контролира от Държавата Катар;
(в) назначеният въздушен превозвач е в
състояние да изпълнява всички други условия,
определени по силата на законите и наредбите, обичайно прилагани в съответствие с
конвенцията, по отношение на експлоатацията на международните въздушни линии от
съответната страна, приемаща назначението.
3. Въздушен превозвач, който е по такъв
начин назначен и упълномощен, може да започне да експлоатира договорените линии, при
условие че е в съответствие с приложимите
разпоредби на тази спогодба.
Член 5
Анулиране или временно преустановяване
на разрешението за експлоатация
1. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна имат право да откажат
да предоставят споменатите в член 4 на тази
спогодба експлоатационни и технически разрешения по отношение на даден въздушен
превозвач, назначен от другата договаряща
страна, както и да анулират, преустановят,
променят или наложат условия върху тези
разрешения, временно или трайно, в случаите:
(а) в случай на въздушен превозвач, назначен от Република България:
(i) въздушният превозвач не е установен
на територията на Република България съгласно Договора за създаване
на Европейската общност и/или
не притежава валиден оперативен
лиценз съгласно законодателството
на Европейската общност; или
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(ii) ефективният регулаторен контрол
на превозвача не се упражнява и
поддържа от страна – членка на
Европейската общност, отговорна за
издаването на неговото Свидетелство за авиационен оператор (САО),
и съответните авиационни власти
не са ясно посочени и определени
при назначаването;
(б) в случай на въздушен превозвач, назначен от Държавата Катар:
(i) въздушният превозвач не е установен
на територията на Държавата Катар
и/или няма валидно Свидетелство за
авиационен оператор (САО) съгласно приложимото законодателството
на Държавата Катар; или
(ii) въздушният превозвач не се притежава, пряко или чрез мажоритарна
собственост, и/или не се контролира
ефективно от Държавата Катар;
(в) въздушният превозвач не е в състояние да
изпълнява всички други условия, определени
по силата на законите и наредбите, обичайно
прилагани в съответствие с конвенцията, по
отношение на експлоатацията на международните въздушни линии от съответната страна,
приемаща назначението;
(г) въздушният превозвач по друг начин нарушава условията, предписани с тази спогодба;
(д) въздухоплавателните власти на другата
договаряща страна нарушават разпоредбите
на член 13 (Авиационна безопасност) и член
12 (Авиационна сигурност) на тази спогодба.
2. Освен ако незабавното действие е от
съществено значение за предотвратяване на
нарушения на законите и наредбите, споменати по-горе, или освен ако безопасността или
сигурността изисква действия съгласно предвиденото в член 13 (Авиационна безопасност)
или член 12 (Авиационна сигурност), правата,
изброени в ал. 1 от този член, се упражняват
само след консултации между въздухоплавателните власти на двете договарящи страни
в съответствие с член 18 (Консултации) на
тази спогодба.
3. В случай че възникнат въпроси, свързани
с безопасността, както е предвидено в член 13
(Авиационна безопасност), и е налице известяване, както е предвидено в разпоредбите на
ал. 2 на член 13, се счита, че е налице условие
за консултации, посочени в ал. 2 на този член.
Член 6
Освобождаване от митни сборове и такси
1. Въздухоплавателните средства на назначения въздушен превозвач от всяка от
дог оварящ и т е с т ра ни, експ лоат и ра ни по
международни въздушни линии, тяхното обичайно бордово оборудване, запаси от гориво
и смазочни материали и запасите на борда
(включително храна, напитки, тютюневи из-
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делия) на такива въздухоплавателни средства
се освобождават от всички митни сборове,
такси за инспекция и други подобни вземания при пристигането им на територията на
другата договаряща страна, при условие че
такова оборудване и запаси остават на борда
на въздухоплавателните средства дотогава,
докато не бъдат реекспортирани или не бъдат
използвани по част от маршрута на пътуването, изпълнено над тази територия.
2. Освобождават се от същите сборове, такси
и вземания с изключение на тези, отнасящи
се непосредствено на предоставените услуги:
(а) запасите, взети на борда на въздухо
плавателното средство на едната договаряща
страна, на територията на другата договаряща
страна в количества, определени от компетентните власти на посочената договаряща
страна и предназначени да бъдат използвани
на борда им при обслужването на международните въздушни линии на тази друга
договаряща страна;
(б) резервните части и обичайното бордно
оборудване, внесени на територията на всяка
от договарящите страни, предназначени за
ремонт и поддръжка на въздухоплавателно
средство на назначения въздушен превозвач
на другата договаряща страна, използвано при
експлоатиране на международни въздушни
линии;
(в) горива и смазочни материали, доставени
на територията на една договаряща страна
от пристигащо въздухоплавателно средство
на назначен въздушен превозвач на другата
договаряща страна, при експлоатацията на
международни въздушни линии, дори когато
тези доставки са предназначени да бъдат използвани за част от пътуването, изпълнявано
над територията на договарящата страна, на
която те са взети на борда;
(г) рекламни материали и документация с
нетърговски характер на назначения от едната договаряща страна въздушен превозвач и
използвани от него на територията на другата
договаряща страна;
(д) офис оборудване, внесено на територията на всяка от договарящите страни,
предназначено за нуждите на представителствата на назначения въздушен превозвач на
другата договаряща страна, при условие че
такова оборудване е на разпореждане на тези
представителства за срок 3 години от датата
на вноса на тази територия, като се прилага
принципът на реципрочност.
Материалите, посочени в т. „а“, „б“ и “в“
по-горе, при поискване могат да бъдат поставени под митнически надзор или контрол.
3. За пътници, товари и багажи, преминаващи транзит през територията на една от
договарящите страни и оставащи в зоната на
летището, се осъществява опростен митни-
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чески контрол. Багажи и карго при директен
транзит се освобождават от митни сборове и
други подобни такси.
4. Обичайното бордно оборудване, както
и материалите и консумативите, намиращи
се на борда на въздухоплавателно средство
на едната договаряща страна, могат да бъдат разтоварени на територията на другата
договаряща страна само с разрешението на
митническите власти на тази територия. В
този случай те могат да бъдат поставени под
надзора на посочените власти, докато бъдат
реекспортирани или по друг начин уредени
в съответствие с митническите разпоредби.
5. Нищо в тази спогодба не препятства България от налагане на равнопоставена основа на
данъци, тежести, мита, тарифи и такси върху
горивото, доставено на нейната територия за
използване от въздухоплавателно средство на
назначен въздушен превозвач на Държавата
Катар, който експлоатира въздушна линия
между пункт на територията на България и
друг пункт на територията на България или
на територията на друга държава – членка на
Европейската общност.
Член 7
Принципи на експлоатация на договорените
услуги
1. Въздушните превозвачи на двете договарящи страни имат справедливи и равни
възможности при експлоатацията на договорените линии по определените маршрути
между съответните им територии.
2. При експлоатацията на договорените
линии въздушният превозвач, назначен от
всяка от договарящите страни, се съобразява с
интересите на въздушния превозвач на другата
договаряща страна с оглед да не се нарушават неоснователно резултатите от дейността
на линиите, които последното експлоатира
по целите или по част от същите маршрути.
3. Договорените линии, експлоатирани от
назначените въздушни превозвачи на договарящите страни, трябва да отговорят на нуждите за превоз по определените маршрути и
да имат за своя първа цел предоставянето на
такъв капацитетен коефициент на затоварване
на въздухоплавателните средства, какъвто съответства на наличното към момента реално
и такова в перспектива търсене на превоз на
пътници и товари, включително поща, произхождащ от или предназначен за територията
на договарящата страна, която е назначила
въздушния превозвач. Превозът на пътници,
товари и поща, взети и оставени в пунктове
по определените маршрути на териториите на
държави, различни от държавата, назначила
въздушния превозвач, се регулира от следните
общи принципи, валидни за определяне на
предоставяния капацитет:
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(а) изискванията на трафика за и от територията на договарящата страна, която е посочила въздушния превозвач или превозвачи;
(б) изискванията на трафика в района, през
който минава договорената линия, след като
се вземат под внимание другите въздушни
линии, обслужвани от въздушните превозвачи
на държавите, включени в региона;
(в) изискванията към цялостната експлоатация на договорената линия.
Член 8
Тарифи
1. Назначеният въздушен превозвач на всяка
договаряща страна свободно определя въздухо
плавателните тарифи и такси за превоз между
териториите на страните или за превоз между
територията на другата договаряща страна и
тази на трета държава. Въздухоплавателните
тарифи или такси могат да останат в сила,
освен ако впоследствие не бъдат отхвърлени
съгласно алинеи 3 или 4 по-долу.
2. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат по всяко време да
изискат уведомяване за въздухоплавателните
тарифи или такси, прилагани от техен собствен назначен въздушен превозвач. Никоя от
договарящите страни не следва да изисква
уведомяване за въздухоплавателните тарифи
или такси, прилагани от назначения въздушен
превозвач на другата договаряща страна.
3. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат едностранно да
отхвърлят възду хоплавателна тарифа или
такса, прилагана от техен собствен назначен
въздушен превозвач. Все пак тази намеса се
ограничава до:
а) защита на пот ребители/к лиенти от
въздухоплавателни тарифи или такси, които
са прекалено високи поради злоупотреба с
пазарно положение;
б) предпазване от въздухоплавателни тарифи или такси, чието прилагане представлява
антиконкурентно поведение, което има или е
вероятно да има или изрично е предназначено
да има ефект на спиране, ограничаване или
изкривяване на конкуренцията или изключване на конкурент от маршрута.
4. Н и коя о т дог оваря щ и т е с т ра н и не
следва да предприема едностранни действия
за предотвратяване на влизането в сила на
въздухоплавателна тарифа или такса или на
продължаването на въздухоплавателна тарифа
или такса на назначен въздушен превозвач
на другата договаряща страна. Ако някоя от
страните смята, че тази въздухоплавателна
тарифа или такса спада към категориите,
описани в ал. 3 по-горе, тази страна следва
да даде на другата страна известие за неодобрение и може да се възползва от процедурата
за консултации по ал. 5 по-долу.
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5. Въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат да поискат консултации относно всяка въздухоплавателна тарифа
или такса на назначен въздушен превозвач
на която и да е от страните за въздушните
линии по тази спогодба, включително когато
въпросната въздухоплавателна тарифа или
такса е била предмет на известие за неодобрение. Тези консултации се провеждат не покъсно от 14 дни след получаване на искането.
Страните си сътрудничат в осигуряването
на информация, необходима за разумното
разрешаване на проблемите. Ако страните
постигнат споразумение по отношение на
въздухоплавателна тарифа или такса, за която
е било дадено известие за неодобрение, всяка
страна трябва да положи всички усилия да
въведе това споразумение в сила.
6. Независимо от разпоредбите на този
член тарифите за въздушен превоз, начислявани от назначеното въздухоплавателно
предприятие(я) на Държавата Катар за превоз
изцяло в Европейската общност, са предмет
на Европейското общностно право.
Член 9
Одобряване на разписанията
Назначеният въздушен превозвач ще представя за одобрение на въздухоплавателните
власти на другата договаряща страна своето
полетно разписание, включително типа на
използваното въздухоплавателно средство и
неговия капацитет. Срокът за представяне
следва да не е по-малък от 30 дни преди
въвеждане в експлоатация на редовните полети. Тези изисквания се прилагат и за всяка
последваща промяна. В специални случаи и
ако е необходимо, този период може да бъде
намален след консултация между въздухо
плавателните власти.
Член 10
Предоставяне на статистика
Въздухоплавателните власти на всяка договаряща страна ще предоставят на въздухоплавателните власти на другата договаряща страна
по тяхно искане такива периодични или други
статистически данни, които биха били разумно поискани, с оглед да се направи преглед
на капацитета, предоставен по договорените
линии от назначения въздушен превозвач на
първата договаряща страна. Тези данни ще
включват цялата информация, необходима за
определяне на обема на трафика, превозен от
тези въздушни превозвачи по договорените
линии, произхода и предназначението на този
трафик.
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Член 11
Прехвърляне на свръхприходи
1. Всяка договаряща страна предоставя на
назначения въздушен превозвач на другата
договаряща страна правото свободно да превежда разликата между приходите и разходите,
придобити на територията на съответната
договаряща страна. Такива преводи ще се
извършват на основата на официалните обменни курсове или когато такива не са налице,
по преобладаващите чуждестранни обменни
пазарни курсове за текущи плащания.
2. В случай че договаряща страна въведе
ограничения на преводите на назначения въздушен превозвач на другата договаряща страна
на разликата между приходите и разходите,
последната има правото да въведе реципрочни
ограничения спрямо назначения въздушен
превозвач на тази договаряща страна.
Член 12
Авиационна сигурност
1. В съответствие със своите права и
задължения по международното право договарящите страни потвърждават, че техните
задължения една към друга да защитават
сигурността на гражданското въздухоплаване срещу действия на незаконни форми на
намеса е неразделна част от тази спогодба.
Без да ограничават приложимостта на техните права и задължения по международното
право, договарящите страни ще действат в
съответствие с разпоредбите на Конвенцията
за престъпленията и някои други действия,
извършвани на борда на въздухоплавателните
средства, подписана в Токио на 14 септември
1963 г., Конвенцията за борба с незаконното
завладяване на въздухоплавателни средства,
подписана в Хага на 16 декември 1970 г.,
Конвенцията за преследване на незаконните
действия, насочени срещу сигурността на
гражданската авиация, подписана в Монреал
на 23 септември 1971 г., Протокола за борба
с незаконните действия на насилие в международните летища, обслужващи гражданската
авиация, подписан в Монреал на 24 февруари 1988 г., и Конвенцията за маркиране на
пластични взривни вещества с цел тяхното
откриване, подписана в Монреал на 1 март
1991 г., както и разпоредбите на двустранните
споразумения, към които двете договарящи
страни могат в бъдеще да се присъединят.
2. Договарящите страни ще предоставят
при поискване цялото необходимо съдействие
една на друга за предотвратяване на действия
на незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства и други незаконни
актове, насочени срещу безопасността на
такива въздухоплавателни средства, техните
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пътници, екипажи, летища, аеронавигационни
съоръжения и всякаква друга заплаха срещу
сигурността на гражданската авиация.
3. Договарящите страни ще действат в
техните взаимоотношения в съответствие с
установените мерки за сигурност от Международната организация за гражданска авиация,
посочени като приложения към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване,
дотолкова, доколкото такива мерки за сигурност са приложими към страните; те ще
изискват операторите на въздухоплавателните
средства с тяхна регистрация или операторите
на въздухоплавателните средства с основно
място на търговска дейност или постоянно
местонахождение на техните територии и за
операторите на летищата в техните територии
да действат в съответствие с такива мерки
за сигурност.
4. Всяка договаряща страна се съгласява,
че от такива оператори на въздухоплавателни
средства може да се изисква да съблюдават
авиационните мерки за сигурност, посочени
по-горе в ал. 3, изисквани от другата договаряща страна за влизане, заминаване или
докато са на територията на тази друга договаряща страна. Всяка договаряща страна
ще осигури ефективното прилагане на нейна
територия на съответните мерки за защита
на въздухоплавателните средства и проверка
на пътниците, екипажите, ръчния багаж, товарите и бордовите запаси преди и по време
на качване или товарене. Всяка договаряща
страна също ще се отзовава положително на
всякакво искане от другата договаряща страна
за разумни специални мерки за сигурност при
определени случаи на заплаха.
5. В случай на инцидент или заплаха от
инцидент за незаконно завладяване на граждански въздухоплавателни средства или други
незаконни актове, насочени срещу безопасността на такива средства, техните пътници
и ек ипа ж и, лет ища и аеронавигационни
съоръжения, договарящите страни ще си сътрудничат взаимно за осигуряване на взаимни
връзки и други подходящи мерки, насочени
към бързото и безопасно приключване на
такъв инцидент или заплаха.
6. В случай че договаряща страна има
проблеми по отношение на прилагането на
разпоредбите за авиационна сигурност на този
член, въздухоплавателните власти на всяка
договаряща страна могат да поискат незабавни
консултации с въздухоплавателните власти на
другата договаряща страна.
Член 13
Авиационна безопасност
1. Всяка договаряща страна може по всяко
време да поиска консултации във всяка една
област, касаеща стандартите за безопасност,
екипажите, въздухоплавателните средства или
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тяхната експлоатация, поддържани от другата договаряща страна. Такива консултации
трябва да се проведат в рамките на 30 дни
от това поискване.
2. Ако след такива консултации едната
договаряща страна констатира, че другата
договаряща страна не подържа ефективно и
не прилага стандартите за безопасност в която
и да е такава област на равнище минимално
установените по това време стандарти съгласно
конвенцията, то първата договаряща страна
трябва да уведоми другата договаряща страна
за тези констатации и за стъпките, които тя
счита за необходими да бъдат предприети от
другата договаряща страна за отстраняване
на констатираните отклонения с цел спазването на тези минимални стандарти. Непредприемането от другата договаряща страна в
рамките на 15 дни или в друг по-дълъг период,
който може да бъде договорен, на подходящи
действия ще бъде основа за прилагането на
член 5 от тази спогодба.
3. Независимо от задълженията по член 33
на конвенцията договорено е, че всяко въздухо
плавателно средство на въздушен превозвач на
едната договаряща страна при експлоатиране
на въздушни линии от или за територията на
другата договаряща страна може, докато се
намира на територията на тази друга договаряща страна, да бъде обект на една проверка
от упълномощените представители на другата
договаряща страна както на борда на въздухо
плавателното средство, така и извън него с
цел проверка на валидността на документите
на въздухоплавателното средство и на неговия
екипаж, неговото видимо състояние и състоянието на неговото оборудване (в този член
наречена „проверка на стоянка“).
4. Ако една такава проверка на стоянка
или серия от проверки поражда:
(а) сериозно безпокойство за това, че
въздухоплавателното средство или неговата
експлоатация не отговаря на минималните
стандарти, установени по това време съгласно
конвенцията; или
(б) сериозно безпокойство за това, че липсва
ефективна поддръжка и прилагане на стандартите за безопасност, установени по това
време съгласно Чикагската конвенция; за целите на член 33 от конвенцията договарящата
страна, извършваща проверката, има право
да счита, че изискванията, съгласно които
са били издадени или признати за валидни
сертификатите или лицензите на въздухо
плавателното средство, неговия екипаж или
оборудването, или че изискванията, съгласно
които то се експлоатира, не отговарят на
или не превишават минималните стандарти,
установени съгласно конвенцията.
5. В случай че достъпът до въздухоплавателното средство, експлоатирано от въздушен
превозвач или превозвачи на едната догова-
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ряща страна, с цел извършване на проверка
на стоянка съгласно ал. 3 по-горе е отказан
от представител на този въздушен превозвач
или превозвачи, другата договаряща страна
има право да счита, че е възникнало сериозно
безпокойство, като това, посочено в ал. 4, и
да направи заключенията, споменати в тази
алинея.
6. Всяка договаряща страна си запазва
правото незабавно да прекрати или да измени
разрешението за експлоатация на въздушния
превозвач на другата договаряща страна в
случай, че първата договаряща страна заключи
независимо дали в резултат на проверка на
стоянка, консултация или нещо друго, че това
незабавно действие е важно за безопасността
на експлоатацията на въздушния превозвач.
7. Всяко действие на едната договаряща
страна в съответствие с ал. 2 или ал. 6 погоре трябва да се прекрати, щом престане да
съществува основанието за предприемане на
такова действие.
Член 14
Такси за право на ползване
Която и да е такса, която може да бъде
наложена или бъде разрешено да бъде наложена от договаряща страна спрямо въздухо
плавателно средство на другата договаряща
страна, за използването на летищата и другите
въздушно-навигационни съоръжения няма да
е по-висока от таксите, които се заплащат
от нейните национални въздухоплавателни
средства, заети в международните редовни
авиационни превози.
Член 15
Приложение на националното законодателство
1. Законите и правилниците на договаряща
страна, отнасящи се до пристигането на или
отпътуването от нейната територия на пътници, екипажи, багаж, товари и поща на борда
на въздухоплавателното средство, включително и правилниците, отнасящи се до влизане,
митническа проверка, емиграция, паспортен,
валутен, санитарен и здравен режим, ще се
прилагат към или от пътниците, екипажите
или товара при влизането или отпътуването
им и по време на престоя им на територията
на тази договаряща страна.
2. Законите и правилниците, контролиращи
на територията на договарящата страна пристигането и заминаването от нейна територия
на въздухоплавателно средство, включено в
международната навигация или процедури,
отнасящи се до експлоатацията и навигацията
му, се прилагат, докато това въздухоплавателно
средство се намира на територията на тази
договаряща страна.
3. Съответните власти на договаряща страна
имат правото, стига това да не предизвиква
неоснователно за държане, да проверяват
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възду хоплавателното средство на другата
договаряща страна при неговото пристигане
или заминаване, както и да инспектират редовността на свидетелствата и другите документи, предвидени в конвенцията.
Член 16
Търговски дейности
Всяка договаряща страна в съответствие
с нейното законодателство за влизане, пребиваване и работа разрешава на назначения
въздушен превозвач на другата договаряща
страна да довежда и поддържа на нейна територия технически, търговски и административен персонал, необходим за обезпечаване
на търговските дейности, свързани с предоставянето на услугите при експлоатацията на
договорените линии.
Член 17
Наземно обслужване
В съответствие със законите и наредбите
на всяка договаряща страна, включително,
когато става въпрос за Република България,
законодателството на Европейската общност,
всеки назначен въздушен превозвач има на
територията на другата договаряща страна
правото да извършва свое собствено наземно
обслужване („самообслужване“) или, по негов
избор, правото да избира измежду конкуриращи се доставчици, които предоставят наземно
обслужване изцяло или частично. Ако тези
закони и наредби ограничават или изключват самообслужването и ако няма ефективна
конкуренция между доставчиците на наземно
обслужване, на всеки назначен въздушен
превозвач се предоставя на недискриминационна основа достъп до самообслужване и
наземно обслужване, осигурено от доставчик
или доставчици.
Член 18
Консултации
1. В дух на тясно сътрудничество въздухоплавателните власти на договарящите
страни ще се консултират периодически с
цел да се осигури правилното прилагане и
задоволителното изпълнение на разпоредбите
на тази спогодба и приложението, а когато е
необходимо, чрез такива консултации ще се
осигуряват и измененията им.
2. Всяка договаряща страна може да поиска
провеждането на консултация, като отправи
писмено искане, такава консултация трябва
да се проведе в срок не по-късно от 60 дни
от датата на изпращането на искането, освен
ако двете договарящи страни се договорят за
продължаване на този срок.
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Член 19
Уреждане на спорове
1. Ако възникне някакъв спор между договарящите страни във връзка с тълкуването
или прилагането на тази спогодба, договарящите страни се стремят на първо място да
го разрешат чрез преговори.
2. Ако договарящите страни не успеят да
постигнат споразумение чрез преговори, те
могат да се договорят да отнесат спора за
решаване до някоя личност или институция;
ако договарящите страни не успеят да постигнат споразумение, спорът се отнася към
арбитражен съд, състоящ се от трима арбитри,
по един, назначен от всяка договаряща страна,
и трети, посочен от двамата назначени. Всяка
от договарящите страни назначава арбитър
в рамките на период от 60 дни от датата,
на която едната договаряща страна получи
известие по дипломатически път от другата
договаряща страна с искане за арбитраж на
спора от такъв арбитражен съд, а третият
арбитър се назначава в рамките на следващ
период от 60 дни. Ако една от договарящите
страни не успее да назначи арбитър в указания
период или третият арбитър не е назначен
в посоченият срок по искане на другата договаряща страна, президентът на Съвета на
Международната организация за гражданско
въздухоплаване може да назначи арбитър
или арбитри според нуждите на случая. В
този случай третият арбитър трябва да бъде
гражданин на трета държава и да действа
като президент на арбитражния съд.
3. Всяка договаряща страна поема разходите за назначения от нея арбитър, както и
неговото представителство в арбитражната
процедура. Разходите на президента на арбитражния съд, както и всякакви други разходи
се делят поравно между договарящите страни.
4. Договарящите страни се задължават
да се съобразяват с всяко решение, взето в
съответствие с ал. 2 на този член.
Член 20
Изменения
1. В случай че някоя от договарящите страни
изрази желание да промени или измени някоя от разпоредбите на тази спогодба, такива
промени или изменения, ако са договорени
между договарящите страни след консултации
съгласно член 18 на тази спогодба, влизат в
сила в съответствие с разпоредбите на член
26 на тази спогодба.
2. В случай на изменение само на разпоредбите на приложението към спогодбата
те се договарят между въздухоплавателните
власти на двете договарящи страни.
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Член 21
Регистрация
Тази спогодба след нейното подписване,
включително и всички следващи поправки в
нея, ще бъде регистрирана от държавата на
подписване в Международната организация
за гражданска авиация.
Член 22
Признаване на свидетелства и лицензи
1. Свидетелствата за летателна годност,
за компетентност и лицензите, издадени или
признати за валидни от едната договаряща
страна, чийто срок не е изтекъл, ще се смятат
за валидни от другата договаряща страна за целите на експлоатацията на договорените линии,
предвидени в тази спогодба, при условие, че
изискванията, при които такива сертификати и
лицензи са издадени или признати за валидни, са
според стандарта или над минимума, изискуем
за този стандарт, установен или който може да
бъде установен съгласно конвенцията. Всяка
договаряща страна обаче си запазва правото
за целите на полети над нейна територия да
откаже да признае валидността на сертификатите за компетентност и лицензите, издадени
на собствените є граждани или признати за
валидни за тях от другата договаряща страна
или която и да е друга държава.
2. В случай че привилегиите или условията
на лицензите или свидетелствата, посочени
в ал. 1 по-горе, издадени от възду хоплават ел н и т е влас т и на ед ната дог оваря ща
страна, на което и да е лице или назначен
въздушен превозвач или въздухоплавателно
средство, експлоатиращо договорените линии по определените маршрути, позволяват
различия между стандартите, установени от
конвенцията, и тези различия са съобщени
на Международната организация за гражданска авиация, въздухоплавателните власти на
другата договаряща страна могат да поискат
консултации в съответствие с чл. 18 от тази
спогодба с въздухоплавателните власти на
тази договаряща страна с оглед да бъдат
убедени, че въпросната практика е задоволителна за тях. Невъзможността да бъде
постигнато задоволително споразумение по
въпроса представлява основание за прилагане
на разпоредбите на чл. 5 на тази спогодба.
Член 23
Съответствие с многостранни конвенции
Ако обща многостранна конвенция или
споразумение за въздушен транспорт влезе
в сила по отношение на двете договарящи
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страни, тази спогодба и нейните приложения
могат да бъдат изменени в съответствие с
тази конвенция.
Член 24
Приложения
Приложенията към тази спогодба се считат
за част от спогодбата и всяко позоваване на
спогодбата включва и приложенията, освен
ако по друг начин изрично не е установено
друго.
Член 25
Прекратяване
Всяка от договарящите страни може по
всяко време да уведоми другата договаряща
страна за решението си да прекрати действието на тази спогодба; такова уведомление ще
бъде незабавно съобщено на Международната
организация за гражданска авиация. В такъв
случай спогодбата прекратява действието си
12 месеца след датата на получаване на уведомлението от другата договаряща страна,
освен ако уведомлението за прекратяване
на действието на спогодбата не е оттеглено
посредством споразумение, и то преди изтичането на този срок. В случай че отсъства
потвърждение за получаване на уведомлението
от другата договаряща страна, уведомлението
ще се счита за получено 14 дни след получаването на уведомлението в Международната
организация за гражданска авиация.
Член 26
Влизане в сила
Тази спогодба ще бъде одобрена в съответствие с конституционните изисквания на
държавата на всяка от договарящите страни и
влиза в сила на датата на размяната на дипломатически ноти между договарящите страни.
В потвърждение на изложеното по-горе
долуподписаните, надлежно упълномощени
от съответните правителства на договарящите
страни, подписаха тази спогодба.
Съставена в София на 14 април 2009 г.
в два оригинала на български, арабски и
английски език, като всички текстове са
еднакво валидни. В случай на различия при
тълкуването за меродавен ще се счита тестът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Петър Мутафчиев,
министър на
транспорта

За правителството на
Държавата Катар:
Шейх Фахад Бин
Джасим Бин Мохамед
Ал-Тани,
министър на бизнеса
и търговията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Маршрутна таблица 1
1. Маршрути, експлоатирани от назначения
въздушен превозвач на Република България:
Пунктове на
МежПунктове на Пунктотръгване от
динни
пристигане ве отвъд
Република пунктове в Държавата
България
Катар
(1)

(2)

Всеки пункт

Всеки
пункт

(3)

(4)
Всеки
пункт

2. Назначеният въздушен превозвач на
Република България може за всички или за
който и да е полет да пропусне пунктовете,
посочени в колона 2 и 4 по-горе, при условие,
че договорените услуги по тези маршрути
започват от пункт, посочен в колона 1.
Маршрутна таблица 2
1. Маршрути, експлоатирани от назначения
въздушен превозвач на Държавата Катар:
Пунктове на Междин- Пунктове на Пунктове
тръгване от ни пунк пристигане
отвъд
Държавата
тове
в Република
Катар
България
(1)
(2)
(3)
(4)
Всеки пункт

Всеки
пункт

Всеки
пункт

2. Назначеният въздушен превозвач на Държавата Катар може за всички или за който и
да е полет да пропусне пунктовете, посочени
в колона 2 и 4 по-горе, при условие, че договорените услуги по тези маршрути започват
от пункт, посочен в колона 1.
ДОБАВК А
Адреси за кореспонденция във връзка с
тази спогодба
Кореспонденцията за Република България
ще се изпраща на адрес:
Главен директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“
ул. Дякон Игнатий 9
1000 София
Република България
Факс + 359 2 980 5337
Тел:+ 359 2 937 1047
Кореспонденцията за Държавата Катар ще
се изпраща на адрес:
Председател на Гражданските въздухоплавателни власти на Държавата Катар
П.к. 3000
Доха
Катар
Fax: +9744552233
10106
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55
и 78 от 2010 г. и бр. 30 и 49 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
от който се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон
и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и
последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва
поетите задбалансови и условни задължения
на поръчителя, като в тях не се включват
обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител
на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по
ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
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„(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а думите
„запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно законодателство“ се
заменят със „запис на заповед“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 10 и 11 и се изменят така:
„(10) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 4 или 9, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с шест месеца.
(11) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се
прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се
връща на издателя, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 2. В чл. 21, ал. 8 думите „приложение
№ 2а“ се заменят с „приложение № 2б“.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано
откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I „Документи,
които ползвателят на помощта следва да подаде
при заявка за авансово плащане:“ съгласно
приложение № 5 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 5. В чл. 42, ал. 3 думите „окончателно
плащане“ се заменят със „сключване на договора за отпускане на финансовата помощ“.
§ 6. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „окончателното плащане
по“ се заменят със „сключване на“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 46 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „окончателното плащане“ се заменят с „изплащане на финансовата
помощ“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“
се добавя „и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ,“.
§ 8. В чл. 49, ал. 2 думите „най-малко
веднъж на три месеца“ се заменят с „до 30
април всяка година за предходната финансова
година“.
§ 9. В приложение № 2а към чл. 21, ал. 8
в наименованието думите „№ 2а“ се заменят
с „№ 2б“.
§ 10. В раздел I „Данни за кандидата“ от
приложение № 3 към чл. 25, ал. 1 се правят
следните изменения:
1. В таблица „Придружаващи документи“:
а) в т. 22 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2б“;
б) в т. 23 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2б“.
2. В таблица „Придружаващи документи,
които се представят от местни поделения на
вероизповеданията, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията“:
а) в т. 17 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2б“;
б) в т. 18 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „приложение № 2б“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 2,
т. 2 в наименованието думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 12. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство – удостоверения
от Националната агенция по приходите, че
предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от
1 месец преди предоставянето им – оригинал
или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса
на поети задбалансови и условни задължения
(гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.) и тримесечни финансови отчети за
последното приключило тримесечие.“;
б) в т. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
2. Точка 15 от раздел II „Документи, които
ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за междинно плащане:“ се изменя така:
„15. Приемо-предавателен протокол, под
писан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите – предмет на
инвестицията.“
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3. В раздел III „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за окончателно плащане:“ се правят
следните изменения:
а) точка 25 от подраздел „Общи документи“ се отменя;
б) подраздел „Специфични документи по
видове дейности:“ се изменя така:
„Специфични документи по видове дейности:
I. Рехабилитация на обществени зелени
площи – паркове и градини, детски площадки
и съоръженията към тях:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм.,
бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.) (Наредба
№ 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
3. Протокол за установяване годността
за ползване на строежа (частта, етапа от
него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера
на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемо-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория.
II. Реконструкция и изграждане на улична
мрежа, тротоари, площади, улично осветление:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.).
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2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
3. Протокол за установяване годността
за ползване на строежа (частта, етапа от
него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера
на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемо-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория.
III. Реконструкция/ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно
значение, сгради с религиозно значение и
подобряване на прилежащите пространства,
включително вертикална планировка:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
3. Протокол за установяване годността
за ползване на строежа (частта, етапа от
него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера
на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
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трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемо-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория.
IV. Ремонт на фасади на частни сгради и
прилежащите пространства, както и вертикална планировка:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
3. Протокол за установяване годността
за ползване на строежа (частта, етапа от
него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера
на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта
и пета категория; приемо-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта
и изпълнителя, за всички видове изпълнени
и приети строително-монтажни работи – за
строежи шеста категория.
V. Изготвяне на интегрирани планове за
обновяване на населеното място:
1. Заповед за одобрение на плана от кмета
на съответната община.
2. Становище от ОЕСУТ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 14. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

(ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от тази
наредба се прилага за заявления, одобрени
със заповед на изпълнителния директор на
РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за
авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера
съгласно § 1, т. 1 от тази наредба. Към нея
ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5
прилагат съответните документите по т. 3
от раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ от приложение № 5, а
ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1 прилагат
съответните документите по т. 3 и 4 от раздел
I „Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за авансово плащане:“ от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5
прилага и документите по т. 1, 2, 6, 7, 8 и 9
от раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ от приложение № 5, а
ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1 прилагат и
документите по т. 1, 2 и 5 от раздел I „Документи, които ползвателят на помощта следва
да подаде при заявка за авансово плащане:“
от приложение № 5.
(4) За проектите със сключени договори
след 31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане и определеният
срок по чл. 12, ал. 3 е изтекъл до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 12, ал. 3
се удължава до 31 октомври 2011 г.
За министър: Цв. Димитров

10277

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 25 от 20 08 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските
ра йон и“ о т Прог ра мат а з а разви т ие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37,
45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30 и 49 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
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от които се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и
да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал,
отразен във финансовите отчети от последната
приключена финансова година и последното
приключило тримесечие, преди подаване на
заявката за авансово плащане да е равен или поголям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите
задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения
по кредити и по други задължения, които са
отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а думите
„запис на заповед, издадени по реда за поемане
на дълг съгласно законодателството“ се заменят
със „запис на заповед“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 10 и 11 и се изменят така:
„(10) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 4 или 9, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
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заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с 6 месеца.
(11) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4
се прекратява, а записът на заповед по ал. 9
се връща на издателя, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 2. В чл. 14, ал. 2 думите „ал. 1, т. 3 и 4“
се заменят с „ал. 1, т. 4 и 5“.
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I „Документи,
които ползвателят на помощта следва да подаде
при заявка за авансово плащане:“ съгласно
приложение № 6 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 5. В чл. 44, ал. 3 думите „окончателно
плащане“ се заменят със „сключване на договора за отпускане на финансовата помощ“.
§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „окончателното плащане
по“ се заменят със „сключване на“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „окончателното плащане“ се
заменят с „изплащане на финансовата помощ“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се
добавя „и/или документ с невярно съдържание,
неистински или преправен документ,“.
§ 8. В чл. 51, ал. 2 думите „най-малко веднъж
на три месеца“ се заменят с „до 30 април всяка
година за предходната финансова година“.
§ 9. В ред 32 от раздел I „Данни за кандидата“ от приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
думите „дейностите 1“ се заменят с „дейностите
по чл. 4, ал. 1, т. 1“.
§ 10. В приложение № 5 към чл. 28, ал. 2,
т. 2 в наименованието думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 11. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения:
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1. В раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Банкова гаранция или запис на заповед
или при поръчителство – удостоверения от
Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени
задължения, издадени не по-рано от 1 месец
преди предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за
поръчители лица за наличие или липса на поети
задбалансови и условни задължения (гаранции,
запис на заповед, поръчителството и др.) и
тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“;
б) в т. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
2. Точка 15 от раздел II „Документи, които
ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за междинно плащане:“ се изменя така:
„15. Приемо-предавателен протокол, подписан от ползвателя на помощта и доставчика, с
детайлно описание на техническите характеристики на активите – предмет на инвестицията.“
3. В раздел III „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения:
а) точка 25 от подраздел „Общи документи“
се отменя;
б) подраздел „Специфични документи по
видове дейности:“ се изменя така:
„Специфични документи по видове дейности:
I. Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и мостове:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителство (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.
и бр. 29 от 2006 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
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5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта и
пета категория; приемо-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя
за приемане на строежа – за строежи шеста
категория.
II. Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта и
пета категория; приемо-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя
за приемане на строежа – за строежи шеста
категория.
III. Изграждане или рехабилитация на малка
инфраструктура за управление на животинските
отпадъци (само трупосъбирателни площадки):
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната доку-
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ментация от строителя на възложителя (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта и
пета категория; приемо-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя
за приемане на строежа – за строежи шеста
категория.
IV. Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство
на топлинна и/или електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници; изграждане
на разпределителна мрежа за биогорива или
произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/
електрическа енергия:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
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удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта и
пета категория; приемо-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя
за приемане на строежа – за строежи шеста
категория.
V. Инвестиции за подобряване на енергийната
ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги:
1. Сертификат за енергийна характеристика
на сграда съгласно Наредба № 19 от 2004 г. за
сертифициране на сгради за енергийна ефективност.
VI. Изграждане на нови или подобряване
на съществуващи центрове за предоставяне на
услуги съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 – 7:
1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец
№ 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Разрешение за ползване на строежа,
издадено от Дирекция за национален строителен контрол – за строежи първа, втора и
трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строежа, издадено от органа, издал разрешението за строеж – за строежи от четвърта и пета
категория; приемо-предавателен протокол между
ползвателя на помощта и изпълнителя за приемане на строежа – за строежи шеста категория.
VII. Закупуване на транспортни средства за
дейности, пряко свързани с услугата:
1. Свидетелство за регистрация на МПС.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 13. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на под-
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робни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от тази наредба се
прилага за заявления, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на РА, издадена след
31 декември 2010 г.
(2) В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите
с подадени и/или платени заявки за авансово
плащане могат да подадат коригираща заявка
за авансово плащане в размера съгласно § 1,
т. 1 от тази наредба. Към нея ползвателите по
чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5 прилагат съответните документи по т. 3 от раздел I „Документи, които
ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за авансово плащане:“ от приложение
№ 6, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и
3 прилагат съответните документите по т. 3 и
4 от раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ от приложение № 6.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка
за авансово плащане е подадена преди повече от
6 месеца от подаването на коригираща заявка
за авансово плащане, ползвателите на помощта
по чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5 прилагат и документите
по т. 1, 2, 6, 7, 8 и 9 от раздел I „Документи,
които ползвателят на помощта следва да подаде
при заявка за авансово плащане:“ от приложение № 6, а ползвателите по чл. 14, ал. 1, т. 1,
2 и 3 прилагат и документите по т. 1, 2 и 5 от
раздел I „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка за авансово
плащане:“ от приложение № 6.
(4) За проектите със сключени договори след
31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане и определеният
срок по чл. 12, ал. 3 е изтекъл до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 12, ал. 3
се удължава до 31 октомври 2011 г.
§ 14. В § 27 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне
на стойност към земеделските и горските продукти“ по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 65
от 2011 г.) се създава ал. 4:
„(4) За проектите със сключени договори
след 31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане и определеният
срок по чл. 9, ал. 3 е изтекъл до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 9, ал. 3 се
удължава до 31 октомври 2011 г.“
За министър: Св. Боянова
10251
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите
органи върху средствата за измерване на
акцизни стоки (ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, а в т. 10
накрая точката и запетаята се заменят с точка
и се добавя второ изречение „Лицата по чл. 57а,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове подават обобщена информация
за всички промени в използваните средства за
търговско измерване от съответната разпределителна и/или преносна мрежа в едномесечен
срок след изтичане на всяко тримесечие.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7,
9 и от 11 до 17 не се прилагат за лицата по
чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите
и данъчните складове.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат
за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона
за акцизите и данъчните складове.“
§ 3. Члeн 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Лицата, регистрирани по реда
на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите
и данъчните складове, ползват данни от средствата за търговско измерване – собственост
на съответното преносно или разпределително
предприятие, което определя вида, броя и
мястото им на монтиране съгласно Закона
за енергетиката, Закона за измерванията и
подзаконовите нормативни актове за тяхното
прилагане.
(2) Лицата по ал. 1 предоставят на компетентното митническо учреждение данните
от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ
тримесечието.
(3) Данните по ал. 2 се изпращат в компетентното митническо учреждение по ред,
начин и формат, определени със заповед от
директора на Агенция „Митници“.“
§ 4. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. В точките за контрол по чл. 48 се
използват средства за търговско измерване
на електрическа енергия, съответстващи на
Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата
за средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, Наредбата за съществе-
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ните изисквания и оценяване съответствието
на средствата за измерване и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия,
приети от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за
енергетиката с Решение № П-1 от 10.04.2007 г.“
§ 5. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За целите на ал. 1 лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за
акцизите и данъчните складове, представят
в компетентното митническо учреждение на
електронен носител следните данни за всички
точки за контрол от съответната разпределителна и/или преносна мрежа:
а) тип на средството за търговско измерване и контрол;
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в
експлоатация и клас на точност на средството
за търговско измерване и контрол;
в) номер на удостоверение за одобрен тип
или номер на нотифициран орган, оценил
съответствието на средството за търговско
измерва не и кон т р ол с ъ с с ъще с т вен и т е
изискв ания към него;
г) адрес на потребление и идентификационен
код на средството за търговско измерване и
контрол съгласно чл. 17 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия,
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приети от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за
енергетиката с Решение № П-1 от 10.04.2007 г.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а думите
„по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите
„по ал. 2 и 3“ се заменят с „по ал. 2, 3 и 4“.
Министър: С. Дянков
10234

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна
служба (ДВ, бр. 38 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 14, т. 9 числото „4“ се заменя с „3“.
§ 2. В чл. 21, ал. 2 след думите „на изискванията за заемането є“ се добавя „и ако
притежават необходимото разрешение за
достъп до класифицирана информация“.
§ 3. В чл. 24, ал. 1 накрая се добавя ново
изречение: „Минималният срок не се прилага
при организационно-щатни промени.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор на НРС: К. Киров
10163

Поправка. Комисията за регулиране на съобщенията прави следните поправки в Решение № 709 от
04.08.2011 г. (ДВ, бр. 65 от 2011 г.):
1. В приложение № 2 към чл. 6:
в ред 4, колона 3, подколона LTE – „20 W“ да се чете „80 W“;
в ред 4, колона 3, подколона WiMAX – „20 W“ да се чете „80 W“;
в ред 5, колона 4 – „Базирана на 200 kHz за UMTS мрежи“ да се чете „Базирана на 200 kHz растер
за UMTS мрежи“.
2. В приложение № 4 към чл. 6:
в ред 4, колона 3, подколона LTE – „20 W“ да се чете „80 W“;
в ред 4, колона 3, подколона WiMAX – „20 W“ да се чете „80 W“;
в ред 5, колона 4 – „Базирана на 200 kHz за UMTS мрежи“ да се чете „Базирана на 200 kHz растер за
UMTS мрежи“.
10237
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-189
от 19 март 2011 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
във връзка с чл. 276, ал. 3 и 6 от Кодекса на труда
утвърждавам Правила за дейността по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия.
Заповедта да се доведе до знанието на командирите (началниците) на военните формирования
и ръководителите на структури от всички степени
и личния състав на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър Валентин Радев и
на началника на отбраната.
Министър: А. Ангелов
10189
ЗАПОВЕД № ОХ-682
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26,
т. 16 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, чл. 10, ал. 8 във връзка
с чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета,
чл. 27, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета поради необходимостта да бъде открита яслена група за деца
от 3 месеца до 3 г. в целодневна детска градина
„Калина“, Стара Загора, и получено съгласие на
министъра на образованието, младежта и науката
с писмо с рег. № 22-07-367 от 27.06.2011 г. пре
образувам целодневна детска градина „Калина“
със седалище и официален адрес Стара Загора,
ул. Хан Аспарух 15А, в обединено детско заведение „Калина“, Стара Загора, при целодневна
организация.
Финансирането на обединеното детско заведение се осъществява от бюджета на Министерството на отбраната чрез ИА „Военни клубове
и военно-почивно дело“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
За министър: В. Радев
10129

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1776
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-13(13) от 18.08.2011 г., вх.
№ АУ14-13(15) от 26.08.2011 г., вх. № АУ14-13(16)
от 26.08.2011 г. и вх. № АУ14-13(17) от 26.08.2011 г.,
писмо на МОСВ изх. № 04-00-2008 от 03.08.2011 г.
за ПУП – ПП, с което се допуска да не се изисква извършването на самостоятелна процедура
по екологична оценка, както и самостоятелна
процедура по оценка на съвместимостта, Решение
№ 25-ПР от 2011 г. на МОСВ за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Решение № 1-1
от 2008 г. по оценка за въздействие на околната
среда и водите, Решение № КЗЗ-7 от 20.04.2011 г.
за промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи, Решение № 225 от 08.04.2011 г.
на Министерския съвет за разрешаване проектирането, включително на подробен устройствен
план – парцеларен план, съгласуване с Министерството на културата ЗЗ-НН-0288 от 26.05.2011 г. и
№ 1270 от 15.05.2011 г. на Националния институт
за недвижимо културно наследство, съгласуване
с Министерството на отбраната № 04-10-56 от
15.06.2011 г., съгласуване с Министерството на
вътрешните работи ДС 30705 екз. 1 от 04.07.2011 г.,
съгласуване със заинтересуваните експлоатационни дружества – Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, Държавно
предприятие „НКЖИ“, „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Дупница,
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Перник, ЧЕЗ
„Разпределение България“ – АД, „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Перник, „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Дупница, „БТК“ – АД,
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
фактически мотиви, отразени в одобрено техническо задание към проект и протокол на ЕТИС
към АПИ, извършени съобщавания в „Държавен вестник“, бр. 3 от 11.01.2008 г. и бр. 109 от
20.12.2007 г., протоколи за проведени обществени обсъждания на 28.09.2010 г. и 18.10.2010 г. и
протоколи на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-02-12 от
11.07.2011 г. и № УТ-01-02-19 от 24.08.2011 г. одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 1 от км 305+220,53
до км 322+000, на територията на землищата,
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както следва: с. Долна Диканя и с. Дрен, община
Радомир, област Перник; с. Делян, с. Тополница, с. Дяково и с. Блатино, община Дупница,
област Кюстендил, съгласно приетите текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
намалят пътнотранспортните произшествия, което
ще гарантира живота и здравето на гражданите,
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Струма“ представлява едно
от основните трасета на републиканската пътна
мрежа и е част от Общоевропейски транспортен
коридор № ІV.
2. Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване модерни експлоатационни условия,
ще подобри функционирането и стандарта на
транспортно обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър: Р. Плевнелиев
10263
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1777
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ; писма на Агенция „Пътна инфраструктура с вх. № АУ 14-17 от 24.06.2011 г., вх.
№ АУ 14-17(2) от 11.08.2011 г.; вх. № АУ 14-17(3)
от 26.08.2011 г., вх. № АУ 14-17(4) от 26.08.2011 г.;
фактически мотиви, отразени в одобрено техническо задание към проект и протокол на
ЕТИС към АПИ; писмо на МРРБ № 66-00-97
от 19.07.2007 г. за разрешаване изработването
на парцеларния план, съобщаване по чл. 128,
ал. 2 ЗУТ – обявление в „Държавен вестник“,
бр. 64 от 07.08.2007 г.; протокол от 18.04.2011 г.
от проведено обществено обсъждане; Решение
№ КЗ-5 от 19.06.1989 г. за отчуждаване на земи
за държавни и обществени нужди; писмо № 0400.474 от 02.03.2011 г. на МОСВ на основание
чл. 91, ал. 2 ЗООС и решения на МОСВ по ОВОС
№ 166-14 от 1996 г. и по оценка на съвместимостта
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№ 02-ОС/2007 г.; актове за категоризиране на
земеделските земи; удостоверения за поливност
от „Напоителни системи“ – ЕА Д, централно
управление, № АД-12-5Н2 от 04.08.2011 г.; писмо
№ 33-00-0180 от 07.06.2011 г. на Министерството на
културата; становище № 05-00-24 от 03.08 2011 г.
на Министерството на отбраната; писмо № ДС30709 от 04.07.2011 г. на МВР; писмо № ТУ-1634 от
02.06.2011 г. от „Софийска вода“; писмо № 12-00-321
от 03.05.2011 г. на „VIVACOM“ – АД; писмо № 1204-3(1) от 21.06.2011 г. от „НЕК“; писмо № 12-00327638 от „ЧЕЗ“ България“; писмо № БТГ-24-001818 от 09.08.2011 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
писмо вх. № 53-00-7577 от 05.08.2011 г. на „Лукойл
България“ – ЕООД; протокол от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-20 от 24.08.2011 г. за разглеждане на
проекта, постъпилите възражения и приемането
му одобрявам парцеларен план за обект „А2 АМ
Хемус СОП – Пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км
8+460 – поземлен фонд на територията на землищата, както следва: с. Враждебна, с. Челопечене,
с. Долни Богров, с. Горни Богров, с. Ботунец, и
с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община,
област София, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
намалят пътнотранспортните произшествия, което
ще гарантира живота и здравето на гражданите,
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. АМ „Хемус“ представлява едно от основните
трасета на републиканската пътна мрежа.
2. Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни условия,
ще подобри функционирането и стандарта на
транспортното обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Министър: Р. Плевнелиев
10264
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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 110
от 25 юли 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Сухата
чешма“, разположена в землищата на с. Градец
и с. Катунище, община Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 26 от
6 юли 2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131250330, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 417,
вх. 1, ет. 4, ап. 13, да извърши за своя сметка
п роу чва не на ска л нообл и цовъч н и мат ериали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Сухата
чешма“, разположена в землищата на с. Градец и
с. Катунище, община Котел, област Сливен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 г.
2. Размерът на площта е 1,17 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от
№ 1 до № 11 включително в координатна система „1970 г.“:
№

X [m]

Y [m]

1

4675975

9509078

2

4676625

9508633

3

4677140

9508000

4

4677270

9508255

5

4676920

9509145

6

4677390

9509800

7

4677315

9509900

8

4677100

9509855

9

4676795

9509753

10

4676615

9509637

11

4676080

9509448

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
получаване на положителна оценка за съвмести-
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мост на методите на проучване в границите на
защитена зона „Котленска планина“.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
10107

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решение на общинския съвет
Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в
персоналния състав на местна комисия по чл. 8
ал. 2 ЗУПГМЖСВ при Община Берковица, област
Монтана (ДВ, бр. 16 от 2008 г.), като освобождава
Тодор Цветанов Генков – председател на местната
комисия, и утвърждава Иван Кирилов Иванов за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 964
на Общинския съвет – гр. Берковица, взето с
протокол № 51 от 28.01.2011 г.
Новоутвърденият преседател е легитимен да
взема управленски решения и подписва протоколи
на местната комисия от деня на обнародване на
решението на Управителния съвет в „Държавен
вестник“ и действа през мандата на предложилия
го общински съвет.
Председател: М. Тотева
10210

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1805
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 384 от 11.06.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (УПИ VIII-5), ж.к. Люлин, ул. Майски
ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, с право на собственост върху
терена (УПИ).
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 9000 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 6.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 720 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
9872
РЕШЕНИЕ № 1815
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Люлин, до бл. 985, обособена част от „Водоснабдяване и канализация“, със
съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 63 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6300 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 4.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 4800 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
9874
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РЕШЕНИЕ № 1816
от 15 юли 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 974 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 5.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до
бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 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 3.10.2011 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9873
РЕШЕНИЕ № 1828
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 707 от 19.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
в трафопост, ж.к. Левски В, до бл. 1 (север), общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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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 6.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
9875
РЕШЕНИЕ № 1829
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на УПИ II – 902,903,904, кв. Враждебна, ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземлените имоти.
2. Начална тръжна цена – 128 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 800 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 7.10.2011 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
9876
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 44.12
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 30
ЗАТУРБ, чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково закрива кметствата
в селата Куманово, Ботево, Осеново и Долище.
Председател: Л. Манолов
10244

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 542
от 27 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и чл. 30 във
връзка с чл. 16, ал. 1 ЗАТУРБ, Решение на ЦИК
№ 23-МИ от 13.07.2011 г. и писмо с изх. № 0308-22
от 15.07.2011 г. от областния управител на област
Русе Общинският съвет – гр. Борово, реши:
1. Закрива кметство с. Брестовица като административно-териториална единица на община
Борово, с което същото връща статута си на
населено място с. Брестовица.
2. Закрива кметство с. Волово като административно-териториална единица на община
Борово, с което същото връща статута си на
населено място с. Волово.
3. Трудовите правоотношения с работниците
и служителите в закритите кметства не се прекратяват, а се уреждат по реда на чл. 123, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
4. Възлага на кмета на общината да предприеме
необходимите действия за извършване на промени
в структурата на общинската администрация и
в съответните нормативни актове на общината,
във връзка със закриването на кметствата.
5. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател: З. Ангелов
10245

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 1076
от 1 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 867 от
25.02.2011 г. за включване на обектите в програмата за приватизация за 2011 г. и протокол №
46 от 20.07.2011 г. на Комисията за приватизация
Общинският съвет – гр. Враца, реши:
I. Приема оценката за определяне на справедлива пазарна стойност и правния анализ на
юриста за срок 6 месеца на: поземлен имот с инд.
№ 12259.1020.35 по КК на гр. Враца с площ 295 м 2
заедно с построената в него двуетажна сграда с
инд. № 12259.1020.35.1 по КК на гр. Враца със
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застроена площ 78 м 2 , намиращи се на бул. Хр.
Ботев 55, Враца, зона Първа, ЦГЧ; АОС – частна
№ 1651 от 26.11.2009 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Начална тръжна цена (без ДДС) и стъпка
на наддаване за обекта на търга по т. I:
Начална тръжна цена 125 000 лв. и стъпка
на наддаване 5000 лв. (върху крайната цена се
начислява частично ДДС).
2. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в ОББ, клон Враца, по сметка на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код BIC
UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца, в краен
срок 15 дни от деня, следващ датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
3. Тръжна документация се получава на цена
240 лв. (с включен ДДС) на касата в Центъра за
услуги и информация на гражданите в сградата
на Община Враца, ет. 1.
4. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 13 дни от деня, следващ датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
5. Срок за оглед и подаване на предложенията за участие в търга – 15 дни от деня, следващ
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“, от 14 ч. в заседателната
зала на Община Враца, ет. 3, стая № 72.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 14 дни,
като всички посочени срокове се удължават
също с 14 дни.
IV. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга, и да сключи
договор със спечелилия търга участник.
Председател: М. Николова
10218

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

3. ПУП – парцеларен план за кабелно трасе
за ел. захранване на ПСОВ – Вълчедръм.
4. ПУП – парцеларен план на водопроводно
трасе за водоснабдяване на ПСОВ – Вълчедръм.
5. ПУП – парцеларен план на трасе на канал
за дъждовни води на ПСОВ – Вълчедръм.
6. ПУП – парцеларен план на трасе на канал
за отпадъчни води на ПСОВ – Вълчедръм.
7. ПУП – парцеларен план на трасе за транспортен достъп – път на ПСОВ – Вълчедръм.
Председател: Ал. Минин
10164

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 546
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1, чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Кубрат,
закрива кметство с. Тертер с административен
център с. Тертер.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ и подлежи
на оспорване в срока по АПК пред Административния съд – Разград.
Председател: И. Яхов
10246

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 350
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП (ПЗ) план за застрояване на ПИ
№ 084087, местност Мадема, в землището на
с. Г. Добрево, община Любимец, като се отреди
„За изграждане на фотоволтаична система за
производство на електрическа енергия с инвеститор „Бета М“ – ООД, с. Момково“.
Председател: А. Голев

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

10116

РЕШЕНИЕ № 372
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проектите за ПУП – ПП за обект:
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за
отпадъчни води – гр. Вълчедръм“, както следва:
1. ПУП – план за регулация и разделяне на
поземлен имот.
2. ПУП – план за застрояване.

РЕШЕНИЕ № 351
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Любимец,
одобрява ПУП (ПЗ) план за застрояване на ПИ
№ 084088, ПИ № 084089, местност Мадема, в
землището на с. Г. Добрево, община Любимец,
като се отреди „За изграждане на фотоволтаична
система за производство на електрическа енергия
с инвеститор „Бета М“ – ООД, с. Момково“.
Председател: А. Голев
10117
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ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 276
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС за задоволяване на важни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, влязъл в
сила регулационен план на с. Плетена, община
Сатовча, одобрен със Заповед № 418/1993 г. на
кмета на общината и Решение № 312 от 13.04.2011 г.
на Общинския съвет – с. Сатовча, при условията
на чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
1. Отчуждавам в полза на Община Сатовча
поземлен имот с планоснимачен № 627 с площ
2150 кв.м, попадащ в УПИ I от кв. 3 по действащия регулационен план на с. Плетена, община
Сатовча, област Благоевград, отреден за футболно
игрище (стадион), собственост на наследниците
на Ибраим Мустафов Кафадаров, бивш жител
на с. Плетена.
2. Паричното обезщетение в размер 9300 лв.
да се изплати на наследниците, както следва:
Наследници на
Ибраим Мустафов
Кафадаров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СтойНаселено
ност на
място
обезщетението,
лв.
Зейнепа Алилова Ко- 930,00 с. Плетена
сулева
Иво Димитров Шекеров 310,00 с. Плетена
С е л в е т а Д ж а м а ло в а
Алиризова
Елеонора Алтаева Шекерова
Галина Венциславова
Шекерова
Веско Венциславов Шекеров
Д у д у ша Мус тафова
Янузова
Асибе Амзова Янузова

9.

Амза Шефкетов Алиризов
10. Кемел Алиризов Янузов
11. Севгюл Алирезова Янузова
12. Назие Алирезова Янузова
13. М е х м е д М е х м е д о в
Ибрямов
14. Бахри Мехмед Ибрям

310,00 с. Плетена
103,30 с. Плетена
103,30 с. Плетена
103,40 с. Плетена
155,00 с. Х а д ж и д имитрово
155,00 с. Х а д ж и д имитрово
155,00 с. Горно Сахране
465,00 гр. Главиница
232,50 с. Крън
323,50 с. Крън
93,00 гр. Кърджали
93,00 гр. Кърджали

15. М а р и н а М и х а й л о в а
Миткова
16. Гюлбеяз Мехмед Дикме

93,00 гр. Кърджали

17. Х а б и б е М е х м е д о в а
Ибрямова

93,00 гр. Кърджали

93,00 гр. Кърджали
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Наследници на
Ибраим Мустафов
Кафадаров

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

СтойНаселено
ност на
място
обезщетението,
лв.
Пемба Закирова Кору- 372,00 с. Плетена
асанова
Галип Закиров Дермен- 372,00 с. Плетена
джиев
А х мед За к и ров Дер - 372,00 с. Плетена
менджиев
Закир Рамиз Дермен93,00 с. Плетена
джи
Айше Рамизова Бошна93,00 с. Плетена
кова
Рафие Рамизова Руши93,00 с. Плетена
дова
Миладин Юриев Дер- 124,00 с. Плетена
менджиев
Емилия Юриева Кара- 124,00 с. Плетена
далиева
Найден Юриев Дермен- 124,00 с. Плетена
джиев
Фатме А литова Дер23,25 с. Плетена
менджиева
Айтен Ибраимова Дер23,25 с. Плетена
менджиева
Джулия Ибраимова Ка23,25 с. Плетена
радалиева
Фатме Ибраимова До23,25 с. Шейново
ленска
Ибраим Джамалов Ка- 372,00 с. Плетена
фадаров
З а л в е р а Д ж а м а л о в а 372,00 с. Плетена
Халачева
Пемба Джамалова Ка- 372,00 с. Плетена
радалиева
Таир Таиров Тефиков
124,00 с. Сатовча

35. Юлиян Валериев Ха
джиев
36. Руска Валериева Арабаджиева
37. Албена Алдинова Кафадарова
38. Дюрие Юсеинова Капсъзова
39. Валентин Юлиев Кафадаров
40. Илия Юлиев Кафадаров

124,00 с. Сатовча
124,00 с. Сатовча
74,40 с. Плетена
74,40 с. Плетена
74,40 с. Плетена
74,40 с. Плетена

41. Здравко Руменов Кор24,80 с. Плетена
дов
42. Айше Алиризова Кор24,80 с. Плетена
дова
43. Алириза Алиризов Кор24,80 с. Плетена
дов
44. Наследници на Пемба 1860,00 Р е п у б л и к а
Ибраимова Мурадова
Ту рци я – неизвестен а дрес
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3. В изпълнение на процедурата по принудително отчуждаване, регламентирана в ЗОС, на
1.07.2011 г. е публикувано обявление в регионалния
ежедневник вестник „Струма“ и в два национални ежедневника – вестник „Куриер“ и вестник
„Новинар“, съдържащо изчерпателен списък на
собствениците, засегнатия имот, както и размера
на обезщетението.
4. Обезщетението ще се изплаща по банков
път чрез „Търговска банка Д“ – АД, клон с. Сатовча, след представяне на банкова сметка от
собствениците на отчуждения имот.
5. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да се
внесе по сметка на Община Сатовча в „Търговска
банка Д“ – АД, клон с. Сатовча.
6. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Благоевград.
Кмет: А. Мименов
10139
18. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-40 от
8.08.2011 г. на „Българска телекомуникационна
компания“ – А Д, за обект: „Външно ел. захранване – кабел 20 kV, МКТП 1 × 25 kVA на
приемно-предавателна станция GSM / UMTS
на „БТК“ – АД, № VT 5296 / HAINBOAZ 2“, с
местонахождение ПИ 188008 в землището на
с. Райковци, местност Дренев чукар, община
Велико Търново, област Велико Търново, ПИ
930 – полски път, ПИ 911 – полски път, пресичане
на републикански път ІІ-55 „Дебелец – Гурково“,
ПИ 911 – полски път, и ПИ 24 в землището на
с. Пчелиново, община Гурково, област Стара
Загора. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
10120
138. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурс
за докторанти – редовно обучение, за учебната
2011 – 2012 г. по 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство по: хорово дирижиране – една, към катедра „Дирижиране“; музикална естетика – една,
към катедра „Теория на музиката“; музикален
анализ – една, към катедра „Теория на музиката“;
история на музиката – една, към катедра „История
на музиката и етномузикология“; пиано – две, към
Клавирна катедра; цигулка – една, към катедра
„Цигулка“; класическо пеене – две, към катедра
„Пеене“, камерно пеене – една, към катедра „Пеене“, всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Конспекти и документи – в
Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 94, тел. 440-97-47.
10187
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484. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 320 на Министерския съвет от 19 май 2011 г.
и в съответствие със Закона за развитие на
академичната общност в Република България
обявява прием за редовни и задочни докторанти
за учебната 2011 – 2012 г., както следва:
Шифър

Научни области,
група специалности,
специалности

ОНС доктор
редовна

задочна

01.07.09 Хидрогеология

1

0

01.07.13 Геология и проучване
на полезните изкопаеми

1

0

01.07.20 Методи и техника на
геоложките изследвания

2

0

02.04.00 Светлинна техника и
източници на светлина

1

0

02.04.00 Електроснабдяване и
елек т рообза веж да не
(по отрасли)

0

1

02.08.01 Маркшайдерство

1

0

02.08.03 Подземен добив на полезни изкопаеми

1

1

02.08.04 О т к ри т и под воден
добив на полезни изкопаеми

1

1

02.08.05 Механизация на мините

1

1

02.08.06 Минно строителство

1

2

02.08.13 Минна аерология

1

0

02.21.08 А в т о м а т и з а ц и я н а
п р ои зводс т во т о (по
отрасли)

1

1

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
подаване на документи – МГУ „Св. Иван Рилски“,
сектор „Следдипломна квалификация“, сграда
КЦОК, ет. 2, стая 4, тел. 80-60-209, Зоя Велева.
10152
203. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за професор по професионално направление 4.2.
Химически науки, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химични източници на тока) за
секция „Електрохимия на литиевите елементи“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на ИЕЕС,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 214, тел. 979-27-50.
10153
89. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2011/2012 г. в съответствие
с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:
ви русолог и я – ед и н; еп и дем иолог и я – ед и н;
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имунология – един; имунопатология и алергология – един; микробиология – един; паразитология
и хелминтология – един. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до директора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец) със снимка; 3. нотариално
заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея; 4. удостоверение за
признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; 5.
мотивационно писмо за участие в конкурса; 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов
26, телефони за справки: 02/8468307; 02/8432175.
10123
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на м. Дървеница – юг, м. Въртопо – север и юг, с придружаващите го схеми и
материали в граници: УПИ Х-1964, VII-4168, 4169,
4171; VI-4167 от кв. 9-А; УПИ II-1229 от кв. 26-Б;
улица от о.т. 29е до о.т. 29в; улица от о.т. 29в до
о.т. 29б; УПИ XII-1627, V-1666 от кв. 28-А; улица
от о.т. 3 до о.т. 210в; улица от о.т. 210в до о.т. 210б;
УПИ IX-2456, Х-1866 от кв. 28-А; улица от о.т.
210а до о.т. 33б; пешеходна алея между кв. 28-В и
кв. 28-А; УПИ VI – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“; V-5179, IV-1909; улица от о.т.
210б до о.т. 210в; улица от о.т. 210в – о.т. 6 – о.т.
9 – о.т. 13 – о.т. 15 – о.т. 65 – о.т. 90 – о.т. 91 до
о.т. 98; улица от о.т. 98 – о.т. 58 – о.т. 562 до о.т.
563а; УПИ IV-2008 – „За КОО“ от кв. 1; източната
граница на кв. 1; улица от о.т. 51 до о.т. 47. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Студентски“ – Столична община.
10170
110. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект в условията на чл. 16 ЗУТ на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на м. Студентски град, кв. 160, 160А, 161, 163, 174
и 175, с придружаващите го схеми и материали
в граници: улици от о. т. 352, до о.т. 629; от о.т.
629 до о.т. 631; УПИ ІІ – „За образование – детска
градина“, от кв. 160; улици от о.т. 31е до о.т. 31д;
от о.т. 31д до о.т. 31г; от о.т. 31г до о.т. 590а; от о.т.
590а до о.т. 590; от о.т. 590 до о.т. 91; източната
граница на ПИ № 1914 и 1915; улици от о.т. 15е
до о.т. 61; УПИ ІІ – „За озеленяване“, от кв. 170;
улици от о.т. 141 до о.т. 568; от о.т. 568 до о.т. 557;
от о.т. 557 – о.т. 555 – о.т. 345а до о.т. 394; от о.т.
394 до о.т. 352. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Студентски“ – Столична
община.
10265
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38. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП
за имот КИ 49151.18.24 по кадастралната карта
на с. Мостово, община Асеновград, за промяна
предназначението на имота: „За разширение на
гробище с. Мостово“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10095
25. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: Уличен водопровод по полски пътища с № 021013 и № 021021 по КВС на
м. Новините, землище на с. Гурмазово, община
Божурище, с трасе от имот № 015158 до урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-021106, кв. 2, м.
Новините, с. Гурмазово, община Божурище. 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
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
10192
22. – 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 водопровод
за захранване на УПИ І – 2, масив 70, местност
Караянос, в землището на кв. Долно Езерово,
Бургас – ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК
на гр. Бургас, който е изложен за разглеждане
в кметството на кв. Долно Езерово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
10096
103. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел за външно ел. захранване 20 kV
на обект: „Базова станция на „Mtel VTR_0141
„NATZOVTZI“ в поземлен имот № 012037 от
КВС, землище на с. Големаните, община Велико
Търново“, по следното трасе: от стълб, попадащ
в имот № 001028, тръгва по селскостопански път
№ 001025 от КВС, землище на с. Големаните,
преминава в имот № 001675 – местен път в землището на гр. Килифарево, продължава по полски
път № 001007, преминава през имот № 040020
и достига до имот № 012037 от КВС, землище
на с. Големаните, който се намира в кметство
гр. Килифарево, стая 11. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на Община
Велико Търново.
10069
189. – Община гр. Елхово, област Ямбол,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за подземен кабел средно
напрежение от ПИ 19083 по КВС на землище
с. Бояново, община Елхово, до ПИ 27382.20.583
в землището на гр. Елхово. Проектът за ПУП
(парцеларен план) е изложен в отдел „ТСУС“ на
Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
10172
64. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Кабел 20 kV за външно кабелно захранване от новоизграден РСМ 20/400 на ВЛ 20 kV
„Кръстина“ за захранване на нов БКТП 0,4/20 kV
в ПИ 006174, местност Сухата река в землището
на с. Кръстина, община Камено. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТАБ“, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до дирекция „УТАБ“, Община
Камено, в 30-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
10097
6. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии на обект:
„Кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб на ВЛ
„Аврамов“ до ТП в ПИ 260005“ по КВС на с. Градец, община Котел, област Сливен. Трасето на
кабела се прокарва през имоти 000326 – пасище,
мера, и 260029 – полски път на община Котел.
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.
10032
13. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени ПУП – ПП
(парцеларен план) на техническа инфраструктура
(извън границите на урбанизираната територия)
за строеж: 1. „Външно ел. захранване“ през
имот № 000160, УПИ № 000151, имот № 000116
и имот № 000162, м. Завоя, землище гр. Кресна,
община Кресна. 2. „Външен водопровод“ през
ПИ № 000160 – местен път на ОБС – гр. Крес
на. 3. „Канализационно отклонение“ през ПИ
№ 000160 – местен път на ОБС гр. Кресна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
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устройствен план до общинската администрация,
гр. Кресна, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10173
14. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за застрояване
за имот № 40909.57.2 в местността Айрян дере по
кадастралната карта на гр. Кърджали, община
Кърджали – промяна предназначението на имота
за изграждане на фотоволтаична централа. Проектът се намира в дирекция „АСУТ“ при Община
Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
10070
7. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание § 4к, ал. 4 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че е изработен и приет с протокол № 2
от 26.07.2011 г. на комисия, наначена със Заповед
№ РД-09-529 от 15.07.2011 г. на областния управител на област Стара Загора, план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ЗСПЗЗ за с. Ягода, местност Киризлика,
община Мъглиж, който е изложен в сградата на
кметство с. Ягода. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да подават възражения срещу приетия план на
новообразуваните имоти до кмета на общината.
10033
2707. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на пряко заинтересованите собственици, че е изработен проект за частичен подробен устройствен
план – парцеларен план за поземлени имоти (ПИ)
с пл.сн. № 044001 и пл.сн. № 907006 по КВС на
с. Росица, м. Манастира, община Павликени, като
е изготвен парцеларен план за преминаване на
трасе на водопровод като отклонение от съществуващ магистрален водопровод през ПИ пл.сн.
№ 907006, предназначен за захранване с вода за
питейно-битови и противопожарни нужди на
ПИ пл.сн. № 044001 с устройствена зона 0 0 – за
църковно училище и социални дейности, така
както е посочено в графичната част на проекта.
Проектът се намира в Дирекция „ТРСЕ“ при общината, стая № 103, и може да бъде разгледан от
заинтересованите собственици всеки присъствен
ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите собственици имат право на възражение
пред кмета на общината в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
10020
9. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
обявява, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-23
от 23.08.2011 г. на „Телекабел“ – АД, Пазарджик,
БУЛСТАТ 822120615, със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Сан Стефано 17,
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представлявано от Ангел Чавдаров Василев, за
обект: Линеен обект (оптична кабелна линия),
преминаващ през землище на с. Величково,
община Пазарджик, и землище на с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, от
регулация на с. Величково през землище на
с. Величково – сервитут на общински път ІV
клас – ПИ № 000342 и ПИ № 000345, през зем
лище на с. Памидово – сервитут на общински
път ІV клас – ПИ № 000036 до регулацията на
с. Памидово. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
10193
125. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, а л. 2 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – частично изменение на план за регулация и застрояване с обхват: кв. 255, кв. 256, кв.
257, кв. 258, кв. 259, кв. 261 и кв. 262 по плана на
гр. Панагюрище, община Панагрище. С плана за
регулация се заличават квартали 256 и 258, като
се създават нови кв. 256 и кв. 258. Променят се
очертанията на квартали 255, 257, 259, 261 и 262,
като се заличават нереализирани по плана улици,
прокарват се нови по съществуващи на място
неблагоустроени улици и изцяло нови улици.
За сметка на кв. 255 се създава нов кв. 256 чрез
прокарване на нова улица по съществуваща на
място. Заличава се старият кв. 256, като теренът
му преминава към кв. 261. Заличава се нереализирана улица и се създава нова улица-тупик,
определена с осови точки 1021г и 1021д. Променят
се вътрешните регулационни линии на УПИ І,
УПИ ІІ и УПИ ІІІ общински по имотни граници.
Заличават се следните общински урегулирани
поземлени имоти (УПИ): ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ,
Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV. Променят се очертанията на кв. 257, като се заличават нереализирани
улици и се прокарва нова улица по същестуваща
на място. Променят се регулационните линии на
УПИ І – общ., УПИ ІІ – общ., УПИ ІІІ – общ.,
и УПИ ІV – общ., съгласно новата улична регулация. Заличава се старият кв. 258 и се създава
нов кв. 258 с един УПИ І – общ. В стария кв.
258 се заличават следните общински урегулирани
поземлени имоти: І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ
и Х. Променят се очертанията на кв. 259, като
се заличават нереализирани улици и се прокарва
нова по съществуваща на място, определена с
осови точки 1021, 1021а, 1021б и 1021г. Променят
се регулационните линии на УПИ VІ – общ., УПИ
VІІІ – общ., и УПИ ІХ – общ., съгласно новата
улична регулация. Заличава се УПИ VІІ – общ.
Променят се очертанията и обхватът на кв. 261,
като се заличават нереализирани улици и се прокарват нови по съществуващи на място и нови
улици-тупик. Заличават се общински урегулирани
поземлени имоти, както следва: І, ІІ, ІІІ, ІV, V,
VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ. Създават се
нови урегулирани поземлени имоти по имотни
граници І – общ., ІІ – общ., ІІІ – общ., ІV-4128,
V-4128, VІ-4128, VІІ-4128, VІІІ-4099 „За фотоволтаична централа“, ІХ – общ., Х-общ., ХІ – общ.,
ХІІ – общ., ХІІІ – общ., ХІV – общ., ХV – общ.,
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ХVІ – общ., ХVІІ – общ., ХVІІІ -общ., ХІХ – общ.,
ХХ – общ., ХХІ – общ., ХХІІ – общ., ХХІІІ-4776,
ХХІV-4410, ХХV-4127, ХХVІ-4129, ХХVІІ – общ.
и VІІІ-ТП. Променят се очертанията на кв. 262,
като се заличава част от нереализирана улица
и се прокарва нова по съществуваща на място.
Заличават се УПИ V-4410, УПИ VІ-4410, УПИ
VІІ-4776 и УПИ VІІІ – „Магазин“. Променят се
регулационните линии по имотни граници и
нова улична регулация за УПИ ІV-4124 и УПИ
ІХ-4124. Налагат се следните устройствени зони:
устройствена зона – Жилищно строителство, ниско застрояване; устройствена зона – Предимно
производствена. Планът е изложен в сградата
на общинската администрация, Панагюрище,
ет. 2, стая 211. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9978
15. – Областният управител на област с административен център гр. Пловдив в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено
Разрешение за строеж № РЗШ-01-3 от 12.08.2011 г.
на възложителя „ЕВН България Електрораз
пределение“ – АД, Пловдив, ЕИН 115552190, да
извърши строително-монтажни работи съгласно
одобрения на 10.08.2011 г. технически инвестиционен проект за обект: „Подземна кабелна линия
20 kV и тръби за оптичен кабел от подстанция
„Прослав“ 110/20 kV (община Пловдив) до възлови
станции 20 kV „Радиново“ (землище с. Радиново,
община „Марица“) и 20 kV „Шести километър“
(землище с. Костиево, община „Марица“) с трасе, преминаващо през териториите на община
Пловдив, община „Родопи“ и община „Марица“,
област Пловдив. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област с административен
център гр. Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10034
83. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на
ветропарк „Орисол – 1“ в землището на с. Долна
Диканя, община Радомир, извън границите на
населените места и проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ветропарк
„Орисол – 2“ в землището на гр. Радомир, община
Радомир, извън границите на населените места,
както следва: В землището на с. Долна Диканя
имоти: 089009 с площ 0,100 дка; 091010 с площ
0,100 дка; 091012 с площ 0,100 дка; 091014 с площ
0,100 дка; 001011 с площ 0,100 дка; 001013 с площ
0,100 дка; 001015 с площ 0,100 дка; 001017 с площ
0,100 дка, 001019 с площ 0,100 дка; 001029 с площ
0,100 дка; 002011 с площ 0,100 дка; 002013 с площ
0,100 дка; 002015 с площ 0,100 дка; 004004 с площ
0,100 дка; 005004 с площ от 0,100 дка; 001002 с
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площ 4,656 дка. В землището на гр. Радомир
имоти: 000120 с площ 0,225 дка; 000131 с площ
0,225 дка; 000164 с площ 0,225 дка; 000172 с площ
0,225 дка; 000191 с площ 0,225 дка; 000219 с площ
0,225 дка; 000231 с площ 3,500 дка. Проектът е
изложен за разглеждане в сградата на общината
в стая № 307. 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 адмиистрация.
10140
46. – Община Роман, област Враца, на основание чл. 128, ал. 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти на
подробни устройствени планове и сервитути за
промяна на предназначението на земеделски земи
за изграждане на „Ветроенергиен парк „Веслец“
в имоти:
– 000441, със засегнати имоти от сервитут:
000390, 000898, 000440, 240018;
– 000456, със засегнати имоти от сервитут:
000457, 000548, 000900, 235001, 235002, 236001,
236002, 236003, 236004, 236005;
– 000939, със засегнати имоти от сервитут:
000940, 203002, 203003, 203004;
– 052038, със засегнати имоти от сервитут:
000504, 052016, 052037, 052039, 308001;
– 052040, със засегнати имоти от сервитут:
000385, 000504, 052041;
– 065007, със засегнати имоти от сервитут:
000386, 065005, 065001;
– 082026, със засегнати имоти от сервитут:
000086, 082002, 082007, 082008, 082023, 105004;
– 144004, със засегнати имоти от сервитут:
000390, 000899, 144005;
– 145029 и 145031, със засегнати имоти от сервитут: 000493, 000748, 145027, 145028, 145030, 000527;
– 148021, със засегнати имоти от сервитут:
000483, 000543, 147002, 148015, 148016, 148017,
148022, 148023;
– 149015, със засегнати имоти от сервитут:
000546, 000913, 000916, 149009, 149010, 150002;
– 151006, със засегнати имоти от сервитут:
000517, 000519, 000546, 000913, 000916, 151004,
151005, 151007, 151008;
– 154016, със засегнати имоти от сервитут:
000517, 000539, 000540, 153025, 153026, 153031,
153032, 154015, 154017, 154018, 154020;
– 164009, със засегнати имоти от сервитут:
164007, 164008, 164010, 164019, 165006, 165011,
165012, 165013;
– 166006, със засегнати имоти от сервитут:
000080, 000081, 166004, 166010, 166011, 174012,
176001;
– 174010, със засегнати имоти от сервитут:
000257, 171029, 171030, 172001, 172008, 174011, 174023;
– 176014, със засегнати имоти от сервитут:
176012, 176013, 176015, 176023, 176024, 176025;
– 204006, със засегнати имоти от сервитут:
202025, 204005, 204007, 204008, 204009, 204015,
205006, 205007;
– 206001, със засегнати имоти от сервитут:
000386, 000895, 206002, 206003;
– 208011, със засегнати имоти от сервитут:
207020, 207021, 207022, 207027, 208010;
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– 209004, със засегнати имоти от сервитут:
208016, 208017, 208018, 208002, 208006, 208029;
– 212010, със засегнати имоти от сервитут:
000389, 000392, 212004, 212005, 212009, 212011,
218010, 218011, 862040;
– 213007, със засегнати имоти от сервитут:
210010, 210011, 210012, 210019,213006, 213008,
213009, 213018;
– 217018, със засегнати имоти от сервитут:
216014, 217019;
– 217038, със засегнати имоти от сервитут:
217029, 217037;
– 219017, със засегнати имоти от сервитут:
219016, 219018, 219020, 220016;
– 220021, със засегнати имоти от сервитут:
220020, 220022, 220034, 221009, 221039;
– 222014, със засегнати имоти от сервитут:
222012, 222015, 222009, 222008, 223014;
– 224018, със засегнати имоти от сервитут:
000092, 221003, 224017, 227002, 227020;
– 225005, със засегнати имоти от сервитут:
000089, 000959, 225003, 225004, 225006, 225007;
– 226008, със засегнати имоти от сервитут:
000089, 000959, 226007, 226009;
– 228010, със засегнати имоти от сервитут:
000857, 069005, 069006, 069007, 069008, 069009,
228007, 228008, 228009, 228011, 228012;
– 231019, със засегнати имоти от сервитут:
231016, 231026;
– 238005, със засегнати имоти от сервитут:
000429, 000739, 238004;
– 240034, със засегнати имоти от сервитут:
000429, 000739, 240032, 240033, 240036, 240040,
242010, 242011.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
10151
11. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – план за регулация и застрояване
и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към него за ПИ 174.018, м. Над техникума,
землище гр. Сопот, относно промяна предназначението на земята „За жилищно строителство“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая № 13. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Сопот.
9979
40. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 142017 в местност Енък баир, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделския имот за изграждане на ветрогенератор, като се обособяват УПИ І-142017 за
инфраструктура и ІІ-142017 за ветрогенератор със
ситуирано свободно застрояване в УПИ ІІ-142017
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за ветрогенератор, ел. схема и комуникационнотранспортен план към ПУП. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10194
41. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 050021 в местност Мариините зари,
землище с. Терзийско, с цел промяна предназначението на земеделския имот за изграждане
на ветрогенератор, като се обособяват УПИ
І-050021 за инфраструктура и ІІ-050021 за ветрогенератор със ситуирано свободно застрояване
в УПИ ІІ-050021 за ветрогенератор, ел. схема и
комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10195
42. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 086017 в местност Върбата, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделския имот за изграждане на ветрогенератор, като се обособяват УПИ І-086017 за
инфраструктура и ІІ-086017 за ветрогенератор със
ситуирано свободно застрояване в УПИ ІІ-086017
за ветрогенератор, ел. схема и комуникационнотранспортен план към ПУП. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10196
43. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 026030 в местност Котанка, землище
с. Терзийско, с цел промяна предназначението
на земеделския имот за изграждане на ветрогенератор, като се обособяват УПИ І-026030 за
инфраструктура и ІІ-026030 за ветрогенератор със
ситуирано свободно застрояване в УПИ ІІ-026030
за ветрогенератор, ел. схема и комуникационнотранспортен план към ПУП. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ на основание
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чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10197
49. – Община Трън, област Перник, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за укрепване на свлачище на път
гр. Трън – с. Банкя (ІV63062 – PER2155) от км
2+850 до км 2+970, засягащ части от ПИ № 049012,
ПИ № 049013, ПИ № 049022, ПИ № 052005, ПИ
№ 052010 и ПИ № 113 от КВС, землище на с. Банкя,
община Трън. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
общинската администрация.
10071
11. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП – (парцеларен план) трасе
на газопровод и неговите съоръжения в ПИ на
територията на с. Дуранкулак, община Шабла, с
възложител „Каварна газ“ – ООД. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, гр. Шабла
(Техническа служба), стая 105.
10141
479. – Община гр. Якоруда, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за изменение на уличната регулация
между о.т. 48 – о.т. 642 (между кв. 94, 92а, 94а, 95а
на север и кв. 96 и 97 на юг), о.т. 22 – о.т. 642 – о.т.
67 (между кв. 92, 92б и 103 на изток и кв. 94 и 97
на запад) и о.т. 22 – о.т. 643 (между кв. 92 и 92б),
гр. Якоруда. Проектът се намира в сградата на общинската администрация и всички заинтересовани
лица могат да се запознаят с него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на Община Якоруда.
10072
16. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т обявява, че е изработен прект за
подробен уст ройствен план (П У П) – парцеларен п лан за елемен т и те на тех ни ческата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на ел. кабел 1
kV от съществуващ БКТП в поземлен имот с
идентификатор 87374.32.100 до поземлен имот
87374.31.22 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Смокините. Проектът е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 326. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9980

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1657/2011 по описа на
Административния съд – Варна, по оспорване от
Любов Михайлова Жекова срещу Заповед № Г-43
от 4.05.2000 г. на кмета на Община Варна в частта,
с която е одобрено частично изменение на ЗРП за
кв. 821 по плана на 16 м.р., Варна, предвиждащо
нова, свободна и свързана застройка – три етажа
в новообразувания парцел ХІ-5115, 5116, както и
в частта на разпоредено образуване на нов дворищнорегулационен парцел ХІ-5115, 5116. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок от 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявления до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ.
10211
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Стоянка Стефанова Чавдарова от
с. Звъничево, област Пазарджик, против Заповед
№ 116 от 03.06.2011 г. на кмета на Община Пазарджик. С оспорената заповед е одобрен проект за
изменение на ПРЗ за част от общински терен в кв.
20 по плана на с. Звъничево, с който се обособява
нов УПИ ХL с отреждане за търговия и услуги
и се ситуира застройка в него на първи етаж с
височина до 4,5 метра. По жалбата е образувано
адм. дело № 528/2011 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
10212
Радомирският районен съд призовава Акрам
Амин Бу Ганнам, роден на 20.10.1959 г. – гражданин на Ливан, с неизвестен адрес, да се яви в съда
в триседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ като ответник по гр.д. № 685/2011. Ако в
този срок не се яви в съда, за да получи преписи
от исковата молба и приложенията, съдът ще му
назначи особен представител.
10213
Софийският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 ТЗ с определение
от 02.08.2011 г. по ч.т.д. № 185/2011 призовава
кредиторите на „Симе пропъртис“ – ООД, с ЕИК
175300048, ответник по ч.т.д. № 185/2011 по описа
на СОС, за участие в открито съдебно заседание
по ч.т.д. № 185/2011, насрочено за 04.10.2011 г. от
14,30 ч. в София, бул. Витоша 2, Съдебна палата,
за разглеждане молбата на „Бизнес център и инкубатор „Искър“ – ООД, с искане за отмяна на
всички решения на първото събрание на кредиторите на „Симе пропъртис“ – ООД, ЕИК 175300048,
на събрание, проведено на 07.06.2011 г., по т. д.
№ 1069/2008 по описа на Софийски окръжен съд.
10204
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 916/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гого – Ван“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление с. Червен брег, ул. Васил Коларов 42, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на автомобили,
автоуслуги, комисионни, спедиционни, складови,
лизингови дейности, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
битови и автоуслуги, дейност с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на
стоки, търговия с петрол и петролни продукти,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ваня Георгиева Маврова.
13464
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 914/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ракита“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Кадин мост 24, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионна, оказионна, спедиционна дейност, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, превозна дейност, маркетинг, организиране на счетоводна отчетност
и съставяне на междинни и други финансови
от чет и, т ъргови я с авточаст и, т ранспорт ни
средства, автосеризни услуги, вътрешна и международна транспортна дейност, лицензионна
дейност, дистрибуция, представителство и износ на
фармацевтични продукти, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, информационни,
програмни, преводачески, импресарски услуги,
строително-монтажни услуги, услуги за бита и
домакинството, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
преподавателска и инструкторска дейност за
подготовка на водачи на МПС, обучение на оператори на пътно-строителни машини, обучение
на мотокаристи и електрокаристи, обучение на
шивачи, провеждане на компютърни курсове,
езиково обучение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Кирил Добрев Тасев.
13465
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 900/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стич“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, ет.
2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и импресарска дейност, битови
и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт
на стоки, външнотърговска дейност, търговия с
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автомобилни части на едро и дребно (всички при
спазване ограниченията на законодателството) и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Йовица Младенович и
от управителите Александар Николич и Игор
Кръстич заедно и поотделно.
13466
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 899/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диня“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, ап. 6, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,
бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на
стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни части на едро и дребно (всички при
спазване ограниченията на законодателството) и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Саша Динич и от управителите Милош Йованович, Милан Арсич,
Влада Живадинович, Драган Динич и Драган
Стоилкович заедно и поотделно.
13467
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 898/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джорич“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и импресарска дейност, битови
и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт
на стоки, външнотърговска дейност, търговия с
автомобилни части на едро и дребно (всички при
спазване ограниченията на законодателството) и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милан Джорич и от
управителите Драги Джорич, Влада Станкович
и Бранислав Джорич заедно и поотделно.
13468
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 897/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Есна“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, ап. 6, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на
стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни части на едро и дребно (всички при
спазване ограниченията на законодателството) и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Славиша Соколович и
от управителите Йован Митич, Весна Симич,
Шуле Стоянович, Франк Дестан и Саша Иванович
заедно и поотделно.
13469
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 896/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Богданович“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и импресарска дейност, битови
и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт
на стоки, външнотърговска дейност, търговия с
автомобилни части на едро и дребно (всички при
спазване ограниченията на законодателството) и
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Млиша Богданович и от
управителите Дарко Богданович, Деян Богданович
и Иван Стойкович заедно и поотделно.
13470
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 895/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ЯМС компани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, ет. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и
импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност
с интелектуална собственост, бартерни сделки,
внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска
дейност, търговия с автомобилни части на едро
и дребно (всички при спазване ограниченията на
законодателството) и други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йовица
Янев и от управителите Мишо Стоянов и Стевица
Йорданов заедно и поотделно.
13471
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 908/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Бара“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил,
бул. Македония, бл. 52, вх. Б, ап. 17, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
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складови сделки, пътнически и товарни дейности
в страната и в чужбина, издателска дейност,
архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане,
програмни, импресарски и други услуги, външнотърговска дейност, инженеринг и комуникации,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, други дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Горан Миланов, Зорица Миланов,
Ивица Станчев, Здравко Симеонов, Петрунка Симеонов и Владимир Асенов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13472
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 905/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Нашинци“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Тракия 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, дърводобив, преработка на дървесина
и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт,
туризъм – ловен и друг, ловностопанска дейност,
добив и търговия с горски продукти, лесокултурна
дейност, външнотърговска дейност, строителство,
строителна дейност и строителни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Горан Велинов, Стевица Стойнев, Бобан Стоянов, Васко Ивков, Зоран Зарев,
Сашо Зарев и Анания Ивков и се управлява и
представлява от Горан Велинов.
13473
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 923/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „НВН – Миланов“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Даскал Димитрий 9, с предмет на
дейност: покупка, строеж, ремонт, обзавеждане
на недвижими имоти, както и посредническа
дейност с цел продажба, производство и търговия
със строителни материали, ремонтна дейност
и услуги, строителство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, ресторантьорска, туристическа,
хотелиерска, информационна, рекламна дейност,
импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки,
вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги
със стоки и вещи, незабранени с нормативен акт
или представляващи монопол на държавата. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
със съдружници Никола Здравков Миланов и
Вера Николова Здравкова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13474
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 850/2007 вписа промяна за
„Росет“ – ЕООД, Кюстендил: допълва предмета
на дейност с „изработка, преработка и продажба
на изделия от благородни метали и всички дейности, които не са забранени със закон“.
13475
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 978/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кадем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, бул. Цар Освободител
210, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисиона, спедиционна, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, сделки
с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, заложна дейност, производство на видео- и
звукозаписи, издателска или печатарска дейност,
внос, износ и реекспорт на стоки, внос, износ и
продажба в страната и в чужбина на нови и употребявани автомобили и части за тях, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, отглеждане и продажба на животни,
производство и продажба на селскостопанска
продукция, битови и автоуслуги и всички други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Соня Тончова Христова.
13478
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 972/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лъч комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дупница, ул. Двадесет и втори
март 4, с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка, внос и износ на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, издателска дейност,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки с
интелектуална собственост, лизинг, производство,
монтаж и демонтаж на пластмасова и алуминиева
и дървена дограма. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Лъчезар Страхилов Димов.
13479
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 974/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арт – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Кюстендил, ул. Колуша 78А, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на
вилни селища, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, експертни и консултантски услуги,
търговско представителство и търговско посредничество, комисионни, транспортни, превозни,
рекламни, информационни и лизингови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски и
други услуги, външнотърговски сделки, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Светлин
Александров Миленков.
13480
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вига груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Александър Димитров 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, финансово-счетоводна и софтуерна
дейност, външнотърговска дейност, производство
и продажба на ел. енергия. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Жанет Димитрова Николова и Пламен Петров
Костадинов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
13481
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 979/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Пиросо“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Г. С. Раковски 42, ет. 14, ап. 65, 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, спедиционни, превозни (както в страната, така и извън границите на
Република България), складови сделки, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, вносизнос, реекспорт, търговия с храни и хранителни
добавки, консултантски услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговски
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Василов Рангелов и Александър Любенов Евтимов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
13482
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 980/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Гив“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к.
Запад, бл. 84, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, сделки с ценни книжа, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, преводачески или други услуги,
сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туроператорска и туристическа агентска дейност, търговия със строителни
материали, търговия с алкохолни напитки и
тютюневи изделия, обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рент-а-кар
услуги, внос и износ на нови и употребявани
моторни превозни средства, както и на резервни части за тях. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил
Георгиев Василев и Стойка Маринова Василева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
13483
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1000/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Айви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Трети гвардейски полк
4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, шивашки услуги, хотелиерски,
туристически, рекламно-информационни, програмно-импресарски услуги, ресторантьорство,
всякакви услуги със строителна и друга техника,
превоз на пътници и товари, педагогически услуги, обучение по теория и практика на водачи
на МПС с категории М, А, В, С, D, В+Е, С+Е,
D+Е, всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Владимир
Александров Ингилийски.
13740
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 999/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мод – дом“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Дупница, ж.к.
Бистрица, бл. 81, вх. А, ет. 4, ап. 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови,
лизингови дейности, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
битови и автоуслуги, внос и износ на автомобили,
строителство и строително-монтажни работи,
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дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос-износ и реекспорт на стоки, покупка
и продажба на недвижими имоти. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Иванов Котев и Светослав
Иванов Котев и се управлява и представлява от
Димитър Иванов Котев.
13471
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 997/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Василант“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ж.к. Запад, бл. 97, вх.
Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, производство и търговска реализация на всякакви изделия
за бита, в т.ч. оказионна, консигнационна и разносна дейност, на потребителски и промишлени
стоки, селскостопанска продукция, проектиране,
монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на
сгради и съоръжения, рекламно-информационна
и издателска дейност (без кино и печат), разкриване и експлоатация на магазинна мрежа,
хотелиерство, ресторантьорство, туристическа,
транспортни и таксиметрови услуги в страната
и в чужбина, сервизна дейност, вътрешно- и
външноикономическа дейност – внос, износ,
реекспорт, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, мениджмънт, маркетингова, лизингова и
инженерингова дейност, битови услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване
под наем на недвижими имоти и вещи, както и
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, инвестиране на средства
в селското стопанство, промишлеността, хранително-вкусовата промишленост, инвестиране на
средства в строителството и туризма, търговия
с нефт, нефтопродукти и техните производни,
както и с автомобили и резервни части за МПС
и всякаква дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Васил
Георгиев Зашев.
13472
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 993/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стеф – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Мездра 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, производство и търговска реализация
на всякакви изделия за бита, в т.ч. оказионна,
консигнационна и разносна дейност, на потребителски и промишлени стоки, селскостопанска
продукция, проектиране, монтаж, строителство,
ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения,
рекламно-информационна и издателска дейност
(без кино и печат), разкриване и експлоатация на
магазинна мрежа, хотелиерство, ресторантьор-
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ство, туристически, транспортни и таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, сервизна дейност,
вътрешно- и външноикономическа дейност – внос,
износ, реекспорт, търговско представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, мениджмънт, маркетингова, лизингова и
инженерингова дейност, битови услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване
под наем на недвижими имоти и вещи, както и
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с автомобили
и резервни части за МПС и всякаква дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Славка Траянова Чочова.
13473
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 991/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сашо ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 57,
вх. Б, ет. 5, ап. 38, 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,
внос и продажба на леки, лекотоварни и товарни
автомобили и мотоциклети, складови сделки и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, проектиране, строеж и експлоатация на бензиностанции и газостанции, комисионни, спедиционни, транспортни и складови
сделки, импресарски, програмни, информационни, компютърни, туристически, хотелиерски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Александър Костадинов Костадинов.
13744
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1008/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Васико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горна Гращица, ул. Георги Димитров
8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, производство и реализация на дограма, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, строителни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
външнотърговски сделки. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Васил Георгиев Котларски.
13745
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 988/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Слава“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим І № 10, бл. 130, вх. 1, ет.
2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на едро и дребно (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Славолюб Димитров и управителите
Мики Стоименов, Кънчо Радованов, Сладжан
Миладинов и Далибор Костов заедно и поотделно.
13476
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 987/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радойевич“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на едро и дребно (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Душан Радойевич и управителите
Драган Йович, Бранислав Радивойевич и Душан
Джорджевич заедно и поотделно.
13747
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 986/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Спиди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим І № 10, бл. 130, вх. 1, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на едро и дребно (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
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на капитала Игор Станойевич и управителите
Ивица Стойлкович, Далибор Станойевич, Марко Стеванович и Милош Стеванович заедно и
поотделно.
13748
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 985/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бора“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, ап. 6, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност с
интелектуална собственост, бартерни сделки, внос,
износ и реекспорт на стоки, външнотърговска
дейност, търговия с автомобилни авточасти на
едро и дребно (всички при спазване ограниченията
на законодателството) и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Бора Стоянович и управителите Марина Андреев,
Мирча Андрейев, Горан Станимирович, Зоран
Стоилкович и Драган Аврамов заедно и поотделно.
13749
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 984/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Енергия“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Рила, ул.
Свети Георги 48, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, транспортна дейност
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дървопреработване, производство и
търговия с мебели, ресторантьорство, брокерски,
финансови и счетоводни услуги, посреднически
услуги при продажба и наемане на недвижими
имоти, проучване, анализиране, проектиране,
строителство, експериментиране, производство и
търговия с електрическа енергия от микроводни
централи (МЕЦ), както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Емилиян Костадинов Гърчев, Стойка Николова
Стефанова, Николай Бориславов Дойчинов и
Борис Николов Сандев и се управлява и представлява от Емилиян Костадинов Гърчев.
13750
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 981/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Де – Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Жельо Демирески
16, с предмет на дейност: покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, производство и търговска
реализация на всякакви изделия за бита, в т.ч. селскостопанска продукция, проектиране, монтаж,
строителство, ремонт и поддръжка на сгради и
съоръжения, рекламно-информационна и издателска дейност (без кино и печат), разкриване и
експлоатация на магазинна мрежа, хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа, транспортни и
таксиметрови услуги в страната и в чужбина,
сервизна дейност, вътрешно- и външноикономическа дейност – внос, износ, реекспорт, търговско
представителство (без процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, мениджмънт,
маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, битови услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими
имоти с цел продажба, инвестиране на средства
в селското стопанство, промишлеността, хранително-вкусовата промишленост, инвестиране на
средства в строителството и туризма, търговия
с нефт, нефтопродукти и техните производни,
както и с автомобили и резервни части за МПС
и всякаква дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Виолета
Драганова Алексова.
13751
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 907/2007 вписа промени за
„Александрови“ – ЕООД, с. Мламолово: вписва
прехвърляне на предприятието на едноличния
търговец Илиян Георгиев Александров с фирма
„Агенция България – Дупница – Георги Александров – Илиян Александров“, гр. Дупница (рег. по
ф.д. № 669/99), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Александрови“ – ЕООД, с. Мламолово, община Бобов дол.
13476
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1111/97 вписа промени
за „Специалремонт“ – ЕООД, гр. Дупница: заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Атанас Александров Янев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Александър Атанасов Янев.
13477
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1139 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 688/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Лейк сайд пропъртис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Кърджали, кв. Веселчане,
ул. Балкан 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, програмни или други
услуги, проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство и ремонт на водноотопли-
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телни и тръбопроводни инсталации, автосервизни
и автотенекеджийски услуги, транспортни услуги
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон в страната и в
чужбина, с български и чуждестранни физически
и юридически лица. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Николаев
Палазов и Кристофър Гордън, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1351
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
с решение № 4 от 29.І.2008 г. по ф.д. № 3/2008
дружество с ограничена отговорност „Прима
Инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Републиканска 19, с
предмет на дейност: предпроектно проучване,
проектиране, организация на строителството,
изграждане на обекти, доставка и монтаж на
машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане в експлоатация,
покупка на недвижими имоти с цел продажба,
производство на арматура и търговия с арматурни изделия, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, изпълнение на отделни или
комплект от строителни и монтажни работи,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т.
3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, лизинг, както и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5160 лв., със
съдружници Валерий Атанасов Гюров, Николай
Димов Сурков, Славчо Димитров Лилов, Мариян
Христов Николов и Мариян Димов Сурков и се
управлява и представлява от управителите Валерий Атанасов Гюров и Николай Димов Сурков
заедно и поотделно.
13273
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1183 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 712/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Янев Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, ул. Средна гора 13, с
предмет на дейност: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, административно обслужване на
фирми, консултантска дейност, посредничество
при продажба на счетоводен софтуер и следпродажбено обслужване, маркетингова дейност,
посредничество, представителство и агентство
между наши и чуждестранни фирми и граждани,
комисионна дейност, производство и търговия с
промишлени и непромишлени стоки и изделия,
стоки за бита и народното потребление, транспортна, товаро-разтоварна и спедиторска дейност
с леки, товарни автомобили и други машини,
рекламна и издателска дейност, компютърни и
копирни услуги, туризъм, всякакви други производства, търговски сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Георги Богданов Янев, който го управлява и представлява.
13274
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
с решение № 6 от 28.І.2008 г. по ф.д. № 5/2008
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хемус филм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, кв. Веселчане, бл. Толстой
1, вх. В, ап. 21, с предмет на дейност: търговия
със стоки, незабранени със закон, внос и износ
на такива стоки, търговия с произведения на
изкуството, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна,
импресарска и издателска дейност, производство
на кино- и телевизионни филми, разпространение
на филми, реклами, кастинг и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Красимир Георгиев Иванов, който го
управлява и представлява.
13275
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14815/99 вписа промяна за „Пазари
Изток“ – ЕАД: вписва намаление на капитала на
дружеството от 3 991 563,13 лв. на 3 956 005,13 лв.
чрез обезсилване на 35 558 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
13000
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2704/99 по партидата на
„Евроодит Биекс“ – ООД, като вместо „Евроодит Биекс“ – ООД, да се чете „Евроодит Би
Екс“ – ООД“.
13001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.І.2008 г. по ф.д. № 9083/2006 вписа промени за
„Адриатик груп БГ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Фешън Груп“ – ООД,
на „МПЦ Холдинг Иксел“ – ООД; заличава като
съдружник „Фешън Груп“ – ООД, Република
Македония; дружеството продължава дейността
си като „Адриатик груп БГ“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала „МПЦ Холдинг
Иксел“ – ООД, Република Сърбия; вписва учредителен акт.
13002
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 21001/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Лимекс солюшънс“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Гюешево 83, ет. 2, с предмет на дейност: покупка
и строеж на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 11 500 516 лв., разпределен в 11
500 516 обикновени поименни налични акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една, внесен под формата на непарична
вноска – недвижими имоти на стойност 11 500
516 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 19.ХІІ.2007 г.
на Софийски градски съд по дело № 704/2007, с
едноличен собственик на капитала Яник Стойчев
Мекушин. Дружеството е със съвет на директорите
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в състав: Иван Стойчев Мекушин – председател
и изпълнителен директор, Димитър Димчев Грозев – зам.-председател, и Пиер Жозеф Шерки, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Иван Стойчев Мекушин.
13003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10906/2007 вписа промени
за „Ем Ка маркетинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи
100 % от капитала на дружеството, от Марияна
Бориславова Кръстева на Красимира Йорданова Анева; заличава като едноличен собственик
и управител Марияна Бориславова Кръстева;
вписва като едноличен собственик и управител
Красимира Йорданова Анева; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 6, бл. 605, вх. А-1, ет. 4, ап.
12; дружеството ще се управлява и представлява от Красимира Йорданова Анева; вписва нов
учредителен акт.
13004
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 17736/2007 вписа промени за „Балкански етно къщи“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 2, ул. Екзарх Стефан 61; вписва
актуализиран дружествен договор.
12005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5137/2007 вписа промяна
за „Сантамария“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Княз Борис І № 56, вх. А, ет. 6, ап. 11.
13006
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.І.2008 г. по ф.д. № 10897/2004 вписа промени
за „Тотал Инс – застрахователен брокер“ – ООД:
вписва прехвърляне на 135 дружествени дяла от
„Белвю пропърти мениджмънт“ – ЕАД, на Янка
Димитрова Николова-Лазарова, и 125 дружествени
дяла от „Белвю пропърти мениджмънт“ – ЕАД,
на Кристина Стефанова Раденкова-Станоева;
заличава като съдружник „Белвю пропърти мениджмънт“ – ЕАД; вписва изменен дружествен
договор.
13007
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 8489/2004 вписа промени
за „Софгеолинт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 55 дружествени дяла от „Софгеопроучване“ – ЕООД, на „Геолинт“ – ЕООД; заличава
като съдружник „Софгеопроучване“ – ЕООД;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Софгеолинт“ – ЕООД, с едноличен собственик
„Геолинт“ – ЕООД; премества адреса на управление в София, район „Сердика“, ж.к. Илиянци,
бул. Илиянци 17; заличава като управител Стоян
Йорданов Митрев; дружеството ще се управлява
и представлява от Петър Владимиров Недялков;
вписва нов учредителен акт.
13008
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 8519/2005 вписа промени
за „Еврошоп БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Коста Димитров
Костов на Стефан Иванов Терзиев; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Коста Димитров Костов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Стефан
Иванов Терзиев; премества седалището и адреса
на управление в София, бул. Шипченски проход
21А, ет. 1, ап. 2; вписва нов учредителен акт.
13009
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 2435/2005 вписа промени за „Сиесайеф“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 8 010 000 лв. на 48 830 000 лв.,
разпределен в 48 830 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една,
чрез издаване на нови 40 820 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка
една; вписва промени в устава на дружеството,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 6.ХІІ.2007 г.
13010
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11179/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Нови енергийни системи – НЕС“ – АД.
13011
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5492/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пиринпауър“ – АД.
13012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9910/99 вписа промени за
„Унитрейд – БГ“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
13013
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10484/2004 вписа промени
за „Доростор“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Боряна Петрова Стефанова
на Петко Георгиев Готев и 25 дружествени дяла от
Христо Добрев Христов на Петко Георгиев Готев;
заличава като съдружници и управители Боряна
Петрова Стефанова и Христо Добрев Христов;
вписва като едноличен собственик и управител
Петко Георгиев Готев; дружеството продължава
дейността си като „Доростор“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Петко
Георгиев Готев; вписва учредителен акт.
13014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 747/2001 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Сателитни интернет
мрежи – Илиян Николов“ като съвкупност от
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права, задължения и фактически отношения на
„Кузел нет“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 15091/2006
по описа на СГС).
13015
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8142/2001 вписа промени за „3 С СОТ
Нови Искър“ – ООД: заличава като съдружник
„3 С СОТ“ – ООД, поради преминаване на цялото му имущество върху „3 С СОТ“ – АД (рег.
по ф.д. № 14257/2007 по описа на СГС); вписва
промяна в дружествения договор.
13016
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7832/2002 вписа промени
за „Борислав – Т.Л.“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Любослав Костадинов
Молалийски на Борис Владимирович Емец и 1
дружествен дял от Любослав Костадинов Молалийски на Татяна Александровна Андреева;
заличава като съдружник Любослав Костадинов
Молалийски.
13017
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10169/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Толи санитари продъктс“ – АД.
13018
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12924/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Контилинкс – химически маркетинг
и логистика“ – ЕООД.
13018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д.
№ 8732/2004 промяна за „Дейта системс“ – ЕООД:
премества седалището в район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, ул. Мидия 10, ет. 2.
13020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 10208/2005 вписа промени
за „Инк хаус“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Николай Трифонов Неделчев
на Кремена Методиева Димитрова и 20 дружествени дяла от Иглика Илиева Василева на Кремена
Методиева Димитрова; дружеството продължава
дейността си като „Инк хаус“ – ЕООД; заличава
като съдружници Николай Трифонов Неделчев
и Иглика Илиева Василева; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кремена Методиева Димитрова;
вписва нов учредителен акт.
13021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.І.2008 г. по ф.д. № 7311/98 вписа промени за
„Артграф“ – ООД: вписва прехвърляне на 170
дружествени дяла от Добромир Иванов Добринов
на Петър Иванов Захариев и 105 дружествени дяла
от Пламен Атанасов Темелакиев на Петър Иванов
Захариев; заличава като съдружници Добромир
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Иванов Добринов и Пламен Атнасов Темелакиев; заличава като управител Добромир Иванов
Добринов; вписва като едноличен собственик и
управител Петър Иванов Захариев; дружеството
продължава дейността си като „Артграф“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул.
Хубавка 6, ет. 4, ап. 14; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Петър Иванов Захариев.
13022
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14873/98 вписа промени
за „Бибо 2000“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Костадин Добрев Атанасов; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Костадин
Добрев Атанасов на Бисер Любомиров Благоев;
дружеството продължава дейността си като „Бибо
2000“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала и управител Бисер Любомиров Благоев;
вписва нов устав.
13023
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 3421/2000 вписа промени за „Медикостоматологичен цент ър ІХ – София“ – ООД:
вписва промяна на наименованието на „Медикодентален център ІХ – София“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
13024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 1574/2001 вписа промени за
„Локус пъблишинг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Николай Трифонов
Неделчев на Кремена Методиева Димитрова и
10 дружествени дяла от Методи Кирилов Грозев
на Кремена Методиева Димитрова; заличава
като съдружници Николай Трифонов Неделчев и
Методи Кирилов Грозев; вписва като едноличен
собственик на капитала Кремена Методиева Димитрова; дружеството продължава дейността си
като „Локус пъблишинг“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от Кремена Методиева Димитрова; вписва нов учредителен акт.
13025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12729/2001 вписа промени
за „Синхроген фарма“ – ООД: вписва прехвърляне
на 26 дружествени дяла от „Алкомерс“ – ЕООД,
на „Еврохолд България“ – АД; заличава като
съдружник „Алкомерс“ – ЕООД; вписва като
съдружник „Еврохолд България“ – АД (рег. по
ф.д. № 14436/2006 по описа на СГС).
13026
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8094/2001 вписа промени
за „Интранет“ – ЕООД: заличава като управител
Веселка Йосифова Делибалтова; дружеството
ще се управлява и представлява от Михаела
Михайлова Берова и Михаил Васелиев Беров
заедно и поотделно.
13027
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5919/2007 вписа промени
за „БГ проекти“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Зинаида Каменова Златанова на Росен Боянов Златанов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Зинаида Каменова Златанова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Росен
Боянов Златанов; премества адреса на управление
в София, район „Лозенец“, ул. Вишнева 16, вх.
А, ет. 3, ап. 12; вписва промяна в предмета на
дейност: изготвяне на проекти за вътрешен дизайн и интериор, проектантство и строителство,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, издателска, информационна, консултантска и маркетингова
дейност, агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, обучение, както и
други незабранени със закон дейности; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от Росен Боянов Златанов.
13098
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20535/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аква био фазенда“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Хиподрума, бл.
132, вх. А, ет. 9, ап. 43, с предмет на дейност:
производство и преработка на рибни морски биопродукти – мекотели, риба, водорасли и други
водни организми, органични храни, производство
на алтернативна енергия, екотуризъм, външна
и вътрешна търговия, покупка на стоки с цел
тяхната продажба, консултантска, транспортна,
спедиторска, рекламна, маркетингова и предприемаческа дейност, лизинг, реализация на строежи,
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Руслан Иванов Зарев
и Даниела Тошкова Петрова и се управлява и
представлява от Руслан Иванов Зарев.
13099
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20572/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Европейски иновационен
фонд“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 78, ет.
2, с предмет на дейност: маркетинг, инженеринг,
производство и търговия, представителство и
посредничество, рекламна дейност, внос и износ,
както и всякакви други разрешени дейности, които
се водят по търговски начин, дружеството може
да извършва в страната и в чужбина разрешени
сделки от всякакъв вид, да придобива собственост в други дружества, да образува и/или да
участва в такива, както и да открива клонове и
представителства. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000
обикновени акции на приносител с номинална
стойност 10 лв. всяка една, със съвет на директорите от трима членове в състав: Димитър Игнатов
Кузманов – председател, Евгения Владимировна
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Серебренникова-Бояджиева и Стамен Петров
Чакъров, и се представлява от изпълнителния
директор Любомир Стефанов Бояджиев.
13100
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21233/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „София
Рисорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 16, бл. 155, ет. 6, ап. 12, с предмет на
дейност: строителство, проектиране, инженеринг,
търговия с недвижими имоти за своя и чужда
сметка, външна и вътрешна търговска дейност,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складови и лизингови сделки, производствена дейност, ресторантьорство, хотелиерство, пътнически и товарни
услуги в страната и в чужбина, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни физически
и юридически лица, както и всякакви други стопански сделки, за които няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., със съдружници Николай
Красимиров Николаев и Теодора Руменова Рахнева и се управлява и представлява от Николай
Красимиров Николаев.
13101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11407/2007 вписа промени
за „Прогресив“ – ООД: вписва като управители
Гордана Димитрова, Благой Димитров, Петруна
Арсовска, Горан Димитров и Даниела Димитрова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Глигор Димитров, Гордана Димитрова, Благой
Димитров, Петруна Арсовска, Горан Димитров
и Даниела Димитрова заедно и поотделно.
13102
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 7731/2006 вписа промени за „Сити
Софконсулт“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Явор Тодоров Иванов;
вписва като едноличен собственик и управител
Румяна Пенчева Иванова – наследник на Явор
Тодоров Иванов; дружеството ще се управлява и
представлява от Румяна Пенчева Иванова.
13103
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2918/90 вписа промяна за „Риск Инженеринг“ – АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 500 000 лв.
чрез издаване на нови 8100 поименни акции и
900 акции на приносител с номинална стойност
50 лв. всяка една.
13104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8520/2005 вписа промени
за „Вю технолоджи“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Коста Димитров Костов на Стефанка Стефанова Димитрова; заличава
като съдружник и управител Коста Димитров
Костов; вписва като съдружник и управител
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Стефанка Стефанова Димитрова; премества седалището и адреса на управление в София, бул.
Шипченски проход 21А, ет. 1, ап. 2; вписва нов
дружествен договор.
13105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14764/2005 вписа промени
за „Войс инфо систем“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Слави Николов
Славов на Мария Василева Цветкова; заличава
като съдружник и управител Слави Николов
Славов; вписва като съдружник Мария Василева
Цветкова; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява
от Теодора Николова Пайтакова.
13106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4029/2002 вписа промени
за „ИМО 2002 консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, представляващи
целия дружествен капитал, от Ивайло Димитров
Попов на Мариана Стоянова Чолакова; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Димитров Попов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Марияна Стоянова Чолакова; премества адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. 6
септември 14, ет. 2, ап. 2; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Мариана Стоянова Чолакова.
13028
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.VІІ.2007 г.
по ф.д. № 2004/2004 вписа промени за „Евро стил
билдинг“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Любомир Борисов Тодоров; вписва
като член на съвета на директорите Светлин
Стефанов Радков.
13029
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2004/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Евро стил билдинг“ – ЕАД.
13030
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9844/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „И Еф Джи лизинг“ – ЕАД.
13031
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9844/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „И Еф Джи лизинг“ – ЕАД.
13032
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13662/2005 вписа промени
за „Днес прес“ – ЕООД: заличава като управител
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Ириян Георгиев Марков; вписва като управител
Филип Симеонов Кирев, който ще управлява и
представлява дружеството.
13033
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2723/2002 вписа промени за „Глобъл пауър“ – ООД: заличава като
съдружник Петър Стоянов Божков; вписва като
съдружник „ТИР – М“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 632/2005 по описа на СГС); вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Петър Стоянов
Божков на „ТИР – М“ – ЕООД, и 90 дружествени дяла от Момчил Симеонов Симеонов на
„ТИР – М“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Момчил Симеонов Симеонов.
13034
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 7177/99 вписа промени за „Булсер“ – АД:
вписва нов съвет на директорите за срок 2 години
в състав: Мустафа Серт, Мехмет Серхан Серт,
Бертан Серт, Ахмет Хамди Серт и Мехмет Серт;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Мустафа Серт.
13035
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4051/2000 вписа промени
за „Видеотон – Бългериан холдингс“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, бул. Искърско шосе 12; вписва промяна
в предмета на дейност: производство, внос, износ, инсталиране и поддържане на офистехника,
компютърно оборудване, софтуер, хардуер, друго
електронно и механично оборудване, компоненти,
монтажни възли, разработване на комплексни
програми и търговия с всякакви незабранени
стоки, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, посредническа дейност
по наемане на работа на физически лица, както
и всякакви други дейности, незабранени със
закон; заличава като управител Ласло Непел;
дружеството ще се управлява и представлява от
Золтан Ласло Хорват; вписва нов учредителен акт.
13036
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 12920/2003 вписа промени за „София
имоти мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Илиян Георгиев Иванов на
Анна Владимирова Коновалова и 49 дружествени
дяла от „Глоубълтек груп“ – ООД, на Стефка
Миткова Стоилова; заличава като съдружници
„Глоубълтек груп“ – ООД, и Илиян Георгиев
Иванов; вписва като съдружници Стефка Миткова Стоилова и Анна Владимирова Коновалова;
дружеството ще се управлява и представлява
от Анна Владимирова Коновалова; вписва нов
дружествен договор.
13037
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 10357/2003 вписа промени за „АДИС
инженеринг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Людмил Крумов Андреев
на „Домекс – специализирано бюро за експертни
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оценки и анализи“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала Людмил Крумов
Андреев; вписва като едноличен собственик на
капитала „Домекс – специализирано бюро за експертни оценки и анализи“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от Веселина
Николаева Николова.
13038
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8281/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „КД Пеликан“ – АД.
13039
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8281/2004 вписа промени за „КД Пеликан“ – АД: вписва изменение на устава, прието
на общото събрание на акционерите, проведено
на 25.ІХ.2007 г.; вписва промяна в предмета на
дейност: инвестиране в ценни книжа и други
ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК
на парични средства, набрани чрез публично
предлагане на акции; заличава като членове
на съвета на директорите Ерик Жунич, Борут
Печник, Ангел Атанасов Джалъзов и Атанас
Йорданов Щопов; вписва намаляване на състава
на съвета на директорите от четирима на трима; вписва нов съвет на директорите с мандат
5 години в състав: Янко Георгиев Николов, Даг
Крал и София Каменова Христова; вписва като
председател на съвета на директорите и изпълнителен член Янко Георгиев Николов, който ще
представлява дружеството.
13040
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 21071/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Рентам“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, бул. Андрей Ляпчев 51, с предмет на
дейност: търговия, отдаване под наем, съпътстващи услуги и сервиз на строителна, пътностроителна, подемна и друга техника, представителство,
посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
75 000 лв., разпределен в 750 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Боряна
Георгиева Радева – председател, Крум Христов
Христов и Димитър Петров Илчев – изпълнителен директор, и се управлява и представлява от
председателя на съвета на директорите Боряна
Георгиева Радева и от изпълнителния директор
Димитър Петров Илчев поотделно.
13041
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 8218/2007 вписа промени за „Антарея“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 117 400 лв. на 120 400 лв. чрез
издаване на нови 30 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 100 лв.
всяка една; заличава като член на съвета на
директорите Снежана Илиева Христова; вписва
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като член на съвета на директорите Антоанета
Михайлова Димоларова; вписва нов устав, приет
на общото събрание на акционерите, проведено
на 21.ХІІ.2007 г.
13042
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20406/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дъч
Рокс инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Странджа 91, ет. 6, ап. АТ4, с предмет на дейност:
капиталовложение, консултантска и експертна
дейност в сферата на недвижими имоти и строителство, разработване и търговия с проекти за
недвижими имоти, управление на активи и капитал, търговия (покупко-продажба) с различни
компании или части от компании, комисионна и
посредническа дейност, сделки с интелектуална
собственост, търговско представителство и посредничество на местни, чуждестранни и международни физически и юридически лица (органи),
внос-износ, индустриално, търговско и жилищно
строителство, строително предприемачество, търговия, размяна и отдаване под наем на сгради,
стопанско оборудване и др., търговия с недвижими имоти, строителни ремонти в жилищни и
нежилищни помещения, ноу-хау, комисионна и
лизингова дейност на търговски представител и
посредник, покупка на стоки и предмети с цел
препродажба в първоначална, преработена или
изменена форма с цел реализиране на печалба,
продажба на стоки от собствено производство с
цел реализиране на печалба, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „ВВГХ интернешънъл риъл истейт холдинг Б.В.“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Цвета Марчелова Калинова.
13043
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 25768/91 вписа промяна за „Електрон
консорциум“ – АД: вписва увеличение на капитала от 52 800 лв. на 211 200 лв. чрез издаване
на 158 400 нови поименни неделими акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
13044
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ІІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9711/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Хемусхотелс“ – АД.
13045
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9877/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Българска компания за обслужване – Глобал“ – АД.
13046
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.І.2008 г. по ф.д.
№ 17652/97 вписа промени за „Трамкар“ – ЕАД:
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заличава като изпълнителен директор Христоско
Цветков Вретенаров; вписва като изпълнителен
директор Александър Маринов Цанов.
13047
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7364/97 вписа заличаването на „Адвиза“ – ЕООД.
13048
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.І.2008 г. по ф.д. № 15066/2000 вписа промени
за „Лас Палмас – 2000“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Кирил Борисов
Иванов на Светлана Димитрова Симеонова и 25
дружествени дяла от Кирил Борисов Иванов на
Стефан Иванов Топалов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Кирил Борисов Иванов; вписва като съдружници Светлана
Димитрова Симеонова и Стефан Иванов Топалов
и ги вписва като управители; дружеството продължава дейността си като „Стефекс“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 66,
вх. 4, ет. 2, ап. 6; дружеството ще се управлява и
представлява от Светлана Димитрова Симеонова
и Стефан Иванов Топалов заедно или поотделно;
вписва дружествен договор.
13049
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 16.І.2008 г. по
ф.д. № 6785/90 вписа прехвърляне на търговското
предприятие на ЕТ „Ратола – Томас Лафчис“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Томас Василис Лафчис на Стефан
Методиев Кирилов и го вписа като ЕТ „Стефан
Методиев – Ратола“.
13050
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ
във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 5547/90 вписа пром яна за „Милмекс“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера
на дяловете.
13051
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5547/90 вписа промени
за „Милмекс“ – ООД: вписва прехвърляне на
240 дружествени дяла от Бисер Христов Стоев на Христо Богданов Стоев; заличава като
съдружник Бисер Христов Стоев; вписва като
съдружник и управител Христо Богданов Стоев;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Възраждане“, ул. Брегалница 70;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Георги Милетиев Георгиев и Христо
Богданов Стоев заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
13052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2075/2002 вписа промяна
за „Корект – ауто“ – ООД: вписва намаление на
капитала на дружеството от 410 500 лв. на 5000 лв.
13053
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7850/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Екофарм груп“ – АД.
13054
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7850/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Екофарм груп“ – АД.
13055
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 5919/2000 вписа промени за „Диалог
1“ – ЕООД: заличава като управител Веселка
Йосифова Делибалтова; дружеството ще се управлява и представлява от Михаил Василев Беров и
Михаела Михайлова Берова заедно и поотделно;
вписва промяна в дружествения договор.
13056
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 4496/2001 вписа промени за
„Лотос – ЛМ“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Адриана Миланова Делева-Андреева; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Адриана Миланова Делева-Андреева
на „Домекс – специализирано бюро за експертни
оценки и анализи“ – ЕООД, представлявано от
Людмил Крумов Андреев; вписва като едноличен
собственик на капитала „Домекс – специализирано бюро за експертни оценки и анализи“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 5577/95 по описа на СГС); вписва
нов учредителен акт на дружеството.
13057
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 6596/2003 вписа промени за „Ка Ем
дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Емил Петров Атанасов на
Илия Тодоров Куртев; дружеството продължава
дейността си като „Ка Ем дивелъпмънт“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Емил Петров Атанасов и Илия Тодоров Куртев заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
13058
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 3603/2003 вписа промени за „Тотал
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „М.Д. консулт“ – ЕООД,
на „Алфа дивелопмънтс“ – ЕАД; заличава като
съдружник „М.Д. консулт“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 4107/98 по описа на СГС); вписва като съдружник „Алфа дивелопмънтс“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 11107/2005 по описа на СГС); вписва промяна
в дружествения договор.
13059
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8094/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Шопинг Сити София“ – АД.
13060
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8094/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Шопинг Сити София“ – АД.
13061
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 8094/2003 вписа промени за „Шопинг
Сити София“ – АД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Силиврия 44, вх. А, ет. 3, ап. 4; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 12.ХІ.2007 г.
13062
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 9110/2004 вписа промени за „Тинкс
1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Екатерина Николова Грозданова на
Пролетка Валериева Георгиева; заличава като
едноличен собственик и управител Екатерина
Николова Грозданова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Пролетка
Валериева Георгиева; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Цар Самуил 32; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
Пролетка Валериева Георгиева.
13063
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12966/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Инекс комерс“ – ЕООД.
13064
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VІІ.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6076/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Порше БГ“ – ЕООД.
13065
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.І.2008 г.
по ф.д. № 6332/2004 вписа промени за „Арома
трейд 04“ – АД: променя наименованието на
„Инкозметикс“ – АД; вписва актуализиран устав
на дружеството.
13066
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.І.2008 г. по ф.д. № 824/2005 вписа промени за
„Салон ефект“ – ООД: вписва като съдружник
Елица Петрова Шиварова; вписва прехвърляне на
3 дружествени дяла от Диана Петрова Петрова на
Габриела Георгиева Дойчинова и 2 дружествени
дяла от Диана Петрова Петрова на Елица Петрова
Шиварова; вписва нов дружествен договор.
13067
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.І.2008 г. по ф.д. № 7931/2006 вписа промени
за „Астра НВ консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Донка Иванова
Александрова-Бубняк на Неси Мустафова Фе-
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това; заличава като съдружник Донка Иванова
Александрова-Бубняк; дружеството продължава
дейността си като „Астра НВ консулт“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление
в район „Възраждане“, ул. Пиротска 52, вх. 3,
ет. 1, ап. 19.
13068
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20902/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петрол пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Черни връх 43, с предмет на дейност: търговия с движими и недвижими вещи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, консултантски услуги и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Петрол“ – АД (рег. по ф.д. № 1358/90 по описа
на СГС), и се управлява и представлява от управителя Димитър Петков Димитров.
13069
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21149/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маркет спорт България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Добри Войников 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: придобиване и продажба на недвижими
имоти и право на строеж, строителство на сгради, посредничество при покупка и продажба на
недвижими имоти от всякакъв вид, консултации
и маркетинг, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, вкл. след получаване на
съответните разрешения и/или одобрения, когато
такива се изискват от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Маркет С.П.94“ – С.Л.,
и се управлява и представлява от управителя
Хавиер Палмерола Фернандес.
13070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ман дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище“, ул. Мидия, бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап.
13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, управление на проекти, консултиране и инженеринг, транспортни превози
в страната и в чужбина, производство на стоки
с цел продажба на вътрешния и външния пазар,
покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране на мебели и вътрешен интериор, ремонт
и поддръжка на сгради и управление на имоти,
брокерски услуги, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба на пазара, транспорт и
спедиционна дейност, както и всичко останало,
незабранено със закон. Дружеството е с нео-
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пределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мариян Ралчев Якимов,
който го управлява и представлява.
13071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2156/2005 вписа промени за „А лекзандър ЮЗ България“ – ООД:
вписва прехвърляне на 210 дружествени дяла от
„Софияхолд – 2004“ – ЕООД, на „Алекзандър
ЮЗ интернешънъл“ – АД; вписва изменения в
дружествения договор.
13072
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 7366/2006 вписа заличаване
на „Търговско-инвестиционна компания“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 10.
13073
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11107/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алфа дивелопмънтс“ – ЕАД.
13074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15268/2006 вписа промяна за „Еко енерджи“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от гр. Белово, ул. Христо Ботев 39,
в София, район „Овча купел“, кв. Горна баня,
ул. Обзор 77.
13075
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19921/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Новика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, бл. 34, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, покупко-продажба,
ремонт и експлоатация на търговски и жилищни
обекти, услуги със строителна механизация, внос
и покупко-продажба, ремонт, поддръжка и сервизно обслужване на нови и употребявани моторни
средства и на резервни части за тях, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, превоз на пътници и товари
в страната и извън нея, внос и износ на хранителни
и промишлени стоки, спедиционни, комисионни,
складови и лизингови сделки, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни и други услуги, агентски услуги, карго
услуги, външнотърговска дейност и реекспорт,
всички други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Величко Стоименов Ганчев,
който го управлява и представлява.
13076
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 19898/2007 вписа промени за „Мери инвестмънт“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Елдад
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Кремер на Роберт Билиа; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Елдад Кремер на Браха
Менделсън; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Елдад Кремер на Моше Гранит; вписва
като съдружници Моше Гранит, Роберт Билиа
и Браха Менделсън; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Мери инвестмънт“ – ООД; вписва като
управители Моше Гранит и Роберт Билиа; дружеството се управлява и представлява от тримата
управители Елдад Кремер, Моше Гранит и Роберт
Билиа в следната комбинация: Елдад Кремер и
Моше Гранит заедно; Елдад Кремер и Роберт
Билиа заедно; вписва нов дружествен договор.
13077
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20946/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фолк – уърлд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 3, ап. 4, с предмет на дейност:
рекламна, импресарска и продуцентска дейност,
организиране на концерти, фестивали, презентации, шоупрограми и всякакви представления на
изпълнители или ансамбли, в т.ч. и излъчването им
чрез технически средства, организиране на школи
по изкуства, сделки с интелектуална собственост,
продуциране издаването и разпространението
на записи на фолклорни изпълнения, услуги в
областта на проектирането и дизайна, вътрешна
и външна търговия на едро и дребно, туризъм,
реклама, туроператорска дейност, посредничество и комисионерство, транспорт, извършване
на услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Емил Василев Димитров,
който го управлява и представлява.
13078
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16364/2007 вписа промяна за „Росбулконсулт“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Русенския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Русе,
ул. Църковна независимост 27Б, в София, ул.
Славянска 42, ет. 4, ап. 4.
13079
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21118/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лимпа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Галилео Галилей,
бл. 52, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
услуги в областта на информационните технологии, проектиране, изграждане и поддържане на
интегрирани решения, изработване на портали и
системи за управление, консултации и създаването
и изпълнението на ИТ стратегии, както и други
услуги в сферата на компютърните технологии,
издаване на стандартен софтуер, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност,
представителство, посредничество, агентство и
консултации в полза на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Рейт сълюшънс“ – АД,
Естония, рег. под № 109982212 в търговския регистър на Окръжен съд Харжу – Естония, и се
управлява и представлява от управителя Никита
Мошенский.
13080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 8775/2007 вписа
промени за „Булгарконсерв 07“ – ООД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 205 000 лв.; вписва нов дружествен договор;
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Студентски“, ул. 21 век 52 – 54,
в Петрич, област Благоевград, ул. Свобода 3.
13081
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20764/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИТБ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, бул. Ботевградско шосе, бл. 5, вх.
А, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: управление
и консултации по проекти, обучение и квалификация на персонал, оценки, анализи, прогнози,
разработване на проекти, транспорт, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, маркетингови, инженерингови и лизингови сделки, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени от
законодателството, с цел постигане на печалба.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Иван Тодоров Брешков, който го
управлява и представлява.
13082
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 22982/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Котлостроене“ – АД.
13083
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20085/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Контбул – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Стара
планина 16, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
производство на всякакъв вид стоки, суровини и
материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, суровини, материали,
машини, съоръжения, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инженерингова дейност,
реекспортни, бартерни, компенсационни и други
специфични сделки и операции, консултантска
дейност по външноикономически, финансови,
договорни и валутни въпроси, консултации в
областта на фирмената организация, подбор на
кадри, маркетингови проучвания, извършване на
административноправни услуги (без процесуално
представителство), вътрешен и международен
т у ризъм, хотелиерст во и ресторан т ьорст во,
транспортни и спедиторски услуги със собст-
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вени и наети превозни средства, таксиметрови
услуги, авторемонтна дейност, търговия с нови
и употребявани превозни средства и части за
тях, организиране и експлоатация на заведения
за спортни игри, шоупрограми и развлечения,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, производство и търговия със селскостопански продукти, препарати
за растителна защита, селскостопански машини
и съоръжения, организиране на преработвателни
центрове и работилници, фитосанитарни, осеменителни станции и извършване на всякакви
дейности и услуги, свързани със селското стопанство, строителни и предприемачески услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стоян Николов Стоянов и Инес Димитрова Лакева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
13084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 9633/2004 вписа промени
за „ПМ нет“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Десислава Валериева Нукова на Пламен Валериев Нуков; заличава като
съдружник и управител Десислава Валериева
Нукова; вписва като съдружник и управител Пламен Валериев Нуков; дружеството се управлява
и представлява от Михаил Стоянов Кадийски
и Пламен Валериев Нуков заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
13085
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.І.2008 г. по ф.д. № 14033/99 вписа промени
за „Радол“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление от ж.к. Лагера, бл. 53, вх. Д, ет. 1,
ап. 95, на ж.к. Лагера, ул. Пиърс О’Махони, бл.
53, вх. Д, ет. 1, ап. 95; вписва актуализиран дружествен договор.
13086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 19833/2007 вписа промяна за „Стимекс – 6“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Бургаския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ап. 9, в София,
район „Красно село“, ж.к. Хайдушка поляна 24.
13087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 36/2008 вписа промяна за „Ресайклинг“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Плевенския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Възраждане“, ул. Света София 8, ет. 5,
офис 3.
13088
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20512/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВЕП инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Славянска 13, с предмет на дейност: изграждане и
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демонтаж на вятърни генератори, консултантски
услуги, проектиране и изграждане на вятърни
електроцентрали, изграждане на енергийни трасета за включване към националната енергийна
мрежа, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мирослав Димитров
Митев, който го управлява и представлява.
13089
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20988/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „АП – ауто – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл.
93, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни
услуги – пътнически и товарни, в страната и в
чужбина, реекспорт, търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, търговия с промишлени стоки и предмети на бита, консултантска
дейност, производство и/или покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
информационни и програмни услуги, строителство
и строително-монтажни дейности в страната и в
чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Волфганг Гюнтер
Писке и Ирина Симеонова Гро и се управлява и
представлява от Волфганг Гюнтер Писке.
13090
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20947/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ем Джей Ай
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Ивайло 21,
с предмет на дейност: консултантска дейност,
разработване на здравни проекти, разработване
на проекти, свързани със и финансирани от Европейския съюз, посредническа дейност, графичен
дизайн, уебдизайн, рекламна дейност, фотографска дейност, търговска дейност в страната и в
чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милко
Маринов Сираков и Ирина Милкова Сиракова и
се управлява и представлява от Милко Маринов
Сираков.
13091
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20456/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глобал финанс груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
Самоков 16, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, организиране на независим финансов одит, консултантска
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дейност, финансови, административни, данъчни
и осигурителни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, морски и въздушен транспорт,
агентиране, обработка, букинг, брокераж на
морски съдове, обработка и спедиция на товари,
посредническа дейност по набиране, насочване
и предоставяне на работна ръка за въздушен и
морски транспорт, геологопроучвателна дейност,
добив на полезни изкопаеми и други дейности,
свързани с подземни богатства, развлекателноиздателска и рекламна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, туризъм, комисионни сделки,
покупка, проектиране, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на ценни книжа с цел
препродажба, лизингова дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Владимир Кръстанов
Кръстанов, който го управлява и представлява.
13092
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 18148/2007 вписа промени
за „Ем Ес Ай проекти“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Стоян Стоянов
Стоянов на „Елерокс Мениджмънт“ – ЕООД, и
25 дружествени дяла от Милен Христов Тодоров
на „Крис Мениджмънт“ – ЕООД; заличава като
съдружници Стоян Стоянов Стоянов и Милен Христов Тодоров; вписва като съдружници „Елерокс
Мениджмънт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 18631/2007
по описа на СГС), и „Крис Мениджмънт“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 18632/2007 по описа на СГС);
вписва нов дружествен договор.
13093
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20637/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Партнер
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Христо Белчев
2, офис 7а, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба, търговия с недвижими
имоти, търговска продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски и туристически
услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Даричка Методиева
Иванова, Росица Василева Георгиева и Елисавета
Гаврилова Божилова и се управлява и представлява от Даричка Методиева Иванова.
13094
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20661/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екс – Нон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Крум
Попов 31, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия с различни видове стоки, разработка
на софтуерни продукти, търговия с авточасти и
електроника, автомонтьорски услуги, външна
търговия, международен и вътрешен транспорт,
покупка, строеж и сделки с недвижими имоти,
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сервизна, консултантска и рекламна дейност и
различни видове услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Иванов Петков,
който го управлява и представлява.
13095
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19085/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пи
Джи интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 1, бл. 126, вх. Г, ет. 4, ап. 80, с
предмет на дейност: рекламна и маркетингова
дейност, търговия с промишлени, земеделски и
потребителски стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. разкриване на магазини
и специализирани търговски обекти, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
сервизна дейност и предоставяне на услуги, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, както и всякаква дейност, която
законите на Република България не забраняват.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Павел Антонов Ставрев, който го управлява и
представлява.
13096
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.І.2008 г. по ф.д. № 20942/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„БЛД офис парк“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Христо
Стамболски 3, 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,
външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки
и услуги от всякакъв вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, покупка,
строеж, обзавеждане или управление на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква
друга дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени налични поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала „Бългериан Ленд
Дивелъпмънт“ – ЕАД, със съвет на директорите
в състав: Димитър Бончев Савов – изпълнителен
директор, Христо Теодоров Илиев – председател,
и Васил Николов Василев – зам.-председател, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Бончев Савов.
13097
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VІІ.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 12635/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Софиямилк“ – ЕООД.
13498
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 10120/2001 вписа промени за „Мега
Ел“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 1 500 000 лв.;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
13499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 2216/2007 вписа промени за „Витоша
ски“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 1 327 000 лв. на 5 255 000 лв.,
разпределен в 5255 поименни акции с номинална
стойност 1000 лв., чрез издаване на нови 3928
поименни акции с номинална стойност 1000 лв.;
част от капитала е увеличен с непарична вноска – недвижимо и движимо имущество на стойност 1 728 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
24.VІІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 7 състав, по дело № 364/2007; дружеството продължава дейността си като акционерно
дружество „Витоша ски“ – АД; вписва промени
в устава на дружеството.
13500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11485/2006 вписа промени за „Гама ринг секюрити“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Банкя“, гр. Банкя, кв. Изгрев, ул. София
101; вписва нов дружествен договор.
13501
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 5390/97 вписа промени за „БПИ“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик „Петрол“ – АД;
вписва като едноличен собственик „Петрол холдинг“ – АД (рег. по ф.д. № 3320/95 на Варненския
окръжен съд).
13502
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 11708/98 вписа заличаването на „Пивоварна Плевенско пиво“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Бояна, ул. Беловодски път 9.
13503
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7929/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Панавтотрейд“ – АД.
13504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6306/2000 вписа промени за „Завод за
оптика“ – АД: вписва увеличение на капитала
от 95 000 лв. на 1 805 000 лв. чрез издаване на
нови 1 710 000 поименни акции с право на глас
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с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 31.VІІ.2007 г.
13505
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6306/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Завод за оптика“ – АД.
13506
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 7696/2001 вписа промени за „Агенция
Ева“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 5 300 000 лв., внесен
с непарична вноска: търговска марка „EVA“ на
стойност 3 197 000 лв. и ноу-хау концепция за
специализирано месечно списание – графична и
тематична част, на стойност 2 131 000 лв., съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 21.ХІІ.2007 г. на Софийския
градски съд по дело № 707/2007; вписва изменен
дружествен договор.
13507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9940/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инфопулс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 16, вх. Г, ет. 4, ап. 104, с предмет
на дейност: технически измервания, проектиране,
производство, внедряване и ремонт на измервателна техника и средства за измерване, контрол и
изпитване на материали и изделия, консултации,
обучение и квалификационни курсове, сервизна
дейност, разработване и внедряване на системи
за управление на качеството, калибриране на
средства за измерване, рекламна, информационна
и издателска дейност, предпечатна дейност, печат,
ремонт и поддръжка на телекомуникационна и
изчислителна техника, мрежи и системи, софтуер
и хардуер, административноправни и счетоводни
услуги, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, предприемачество, търговия на едро
и дребно с хранителни и промишлени стоки в
страната и в чужбина, екскурзоводство, туризъм
и комплексни туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, кафетерия, търговия с алкохол
и цигари (след издаване на лиценз), дрогерия,
битова химия, шивашки, плетачески, тапицерски, дърводелски и други дейности в сферата на
услугите, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, спедиция, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Мария Янчева Георгиева.
13508
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ІV.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 1560/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Елана финанси“ – ЕАД.
13509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 618/2002 вписа промени
за „Сизи кар“ – ООД: заличава като съдружник
Зорница Томчева Станчева; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Зорница Томчева
Станчева на Томчо Методиев Станчев; вписва
като едноличен собственик на капитала Томчо
Методиев Станчев; дружеството продължава
дейността си като „Сизи кар“ – ЕООД; вписва
промяна в предмета на дейност: международен
и вътрешен транспорт, транспортна и спедиторска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина (без процесуално представителство),
комисионни сделки, рекламни, информационни,
програмни, езикови и други услуги, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, консултации, обучение, преводаческа и експертна дейност, пазарни проучвания, издателска дейност и
маркетинг, инженерингови услуги, проектантска
дейност, разкриване и експлоатация на автокъщи,
гаражи и автомивки, ремонтна дейност, сервизно
абонаментно обслужване, както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Томчо Методиев Станчев.
13510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 12886/2005 вписа промени
за „Консалто“ – ООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Евгения Людмилова
Чакърова на Антония Петкова Гинева, 300 дружествени дяла от Недялка Спирова Недкова на
Антония Петкова Гинева, 100 дружествени дяла
от Евгения Людмилова Чакърова на Недялка
Спирова Недкова и 600 дружествени дяла от
Антония Петкова Гинева на Спас Страхилов
Димитров; заличава като съдружници Антония
Петкова Гинева, Евгения Людмилова Чакърова
и Недялка Спирова Недкова; заличава като управител Антония Петкова Гинева; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Спас Страхилов Димитров; дружеството продължава дейността си като „Консалто“ – ЕООД;
премества адреса на управление в София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 63, ет. 6, ап. 14; допълва
предмета на дейност с „преводи и легализации“;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Спас Страхилов Димитров; вписва
нов учредителен акт.
13107
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 8212/2006 вписа промени за „Евроконсултантс България С.А.“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите Йоаннис Парменион
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Патиас; вписва като член на съвета на директорите
и изпълнителен директор Николаос Лукопулос,
който ще представлява дружеството.
13108
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19643/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ПАБ
комерс консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, бул.
Мадрид 10, ет. 3, с предмет на дейност: търговски
сделки по изготвяне и реализиране на проекти
за дейности, свързани с пожарната и аварийната
безопасност, консултантска и експертна дейност
в областта на организирането на пожарната безопасност на обектите и населените места, обучение
по пожарна и аварийна безопасност, изготвяне
на учебни материали и пособия, компютърни
програми и модули за изграждане и поддържане на учебни центрове и полигони, рекламни и
информационни издания, брошури, листовки и
други нагледни материали във връзка с пожарната и аварийната безопасност, както и всякакви
други сделки и дейности, незабранени със закон,
а по отношение на тези, за чието извършване се
изисква съответно разрешение – след получаването му, дружеството ще извършва дейността
си в страната и в чужбина, вкл. и в свободните
безмитни зони. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала сдружение „Национална браншова
асоциация Пожарна и аварийна безопасност“
и се управлява и представлява от управителя
Елисавета Любомирова Петрушева.
13109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13272/2007 вписа промяна за „Българоизраелска инвестиционна група“ – АД: вписва
промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 5.ХІ.2007 г.
13110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20507/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Адвокатски
системи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Екзарх
Йосиф 123, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност:
компютърни услуги, разработване на софтуерни
програми, транспортна, спедиторска, консултантска, рекламна, програмна, информационна,
маркетингова, комисионна дейност, външна и
вътрешна търговия на едро и дребно, производство и реализация на стоки и услуги, търговско
посредничество, представителство и агентство на
местни и чуждестранни лица, както и всякаква
друга търговска дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Диана
Костадинова Сеферинкина, Виолета Костадинова
Кавалджиева и Иванка Борисова Анастасова и се
управлява и представлява от Диана Костадинова
Сеферинкина и Виолета Костадинова Кавалджиева заедно и поотделно.
13111
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20811/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рашел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой, бл. 54, вх.
Д, ет. 6, ап. 108, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на едро и дребно, бартер на
стоки, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, търговска дейност в страната и в чужбина, предп риемачество, външноикономическа
дейност (внос, износ и реекспорт), маркетинг,
лизинг и ноу-хау, рекламна дейност, както и
друга стопанска дейност, за която не съществува
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рашед
Джамил Ал Рашед и Елисавета Янкова Рашед и
се управлява и представлява от Рашед Джамил
Ал Рашед.
13112
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19621/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кепитъл
медия груп продакшън“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“,
ул. Златица 5, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
производство на телевизионни продукции, продуцентска дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на продукции,
промишлени стоки и предмети на бита, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Румен Дончев Ковачев,
Теодор Николов Вълчев и Димитър Анастасов
Григоров и се управлява и представлява от Румен
Дончев Ковачев.
13113
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.І.2008 г.
по ф.д. № 14861/2006 вписва промени за „Амба
сън България“ – ООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Брендан Теранс Максуел
на Кевин Чарлс Добсън; вписва като съдружник
Кевин Чарлс Добсън.
13114
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20646/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медицински
център по кардиология и рехабилитация“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Пенчо Славейков 10, ет.
1, ап. 2, с предмет на дейност: дружеството ще
осъществява предмет на дейност, насочен към
специализирана извънболнична помощ, като
извършва диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация, предписва лабораторни
и други изследвания, медицински дейности и
манипулации под техен контрол и отговорност,
обема, вида домашни грижи и помощ за болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, експертиза на временна нетрудоспособ-
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ност, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации,
издава документи, свързани с тяхната дейност,
насочва пациенти за консултативна и болнична
помощ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Христов
Мазнев и Румяна Радославова Тодорова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
13115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19580/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сетелис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Триадица“, пл. Славейков 6, с предмет
на дейност: разработване и внедряване на иновативни продукти в областта на автоматизацията
и управлението на технологични процеси, научноизследователска и развойна дейност, обучение,
информационни услуги, консултантски услуги в
областта на софтуера и хардуера, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдру ж ници Пламен Чавдаров Танов, Емил
Огнянов Георгиев, Никола Димитров Ралев,
Елка Атанасова Горанова, Любомир Здравков
Чорбаджиев, Стефан Йорданов Димов и Стела
Ангелова Стефанова и се управлява и представлява от Стефан Йорданов Димов.
13116
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20712/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Би Би компютри“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Витоша, ул. Братя Чакрин 8, вх. Б,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговска дейност, откриване и стопанисване на книжарници
и ремонт и продажба на компютри, ремонт и
търговия с електронна техника, резервни части за
компютри, транспортна дейност, бюро за търговия с недвижими имоти, строителство, външна и
вътрешна търговия, придобиване и стопанисване
на сграден фонд за нуждите на дружеството и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милен Тодоров Станков и Лиляна Георгиева Гюрова и се управлява
и представлява от Милен Тодоров Станков.
13117
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 17.І.2008 г.
по ф.д. № 2071/2001 вписа придобиване от „Алстом
Пауър България“ – ЕООД, на предприятието на
„Алстом Пауър Дженерейшън АГ – клон“ (рег.
по ф.д. № 9042/2005 по описа на СГС).
13118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 417/2001 вписа промени
за „Екотех 1“ – ООД: заличава като прокурист
Асен Свиленов Урманов; вписва като управител
Пепа Цокова Станева.
13119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 6296/97 вписа промени
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за „Андрели“ – ООД: деноминира капитала от
50 000 лв. на 50 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва увеличение на капитала от 50 лв. на
5000 лв.; вписва нов дружествен договор.
13120
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ІV.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3891/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Стратегически бизнес решения“ – ЕООД.
13121
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13182/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Сейба – аптеки и дрогерии“ – АД.
13122
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 13182/2000 вписа промени за „Сейба – аптеки и дрогерии“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 2 076 300 лв. на
7 505 265 лв. чрез издаване на нови 5 428 965
поименни налични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една, увеличен с непарична вноска – вземане на стойност
5 428 965,28 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
2.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 506/2007; вписа промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите на 28.ХІ.2007 г.
13123
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10939/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бета – 1“ – АД.
13124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІ.2006 г.
по ф.д. № 8856/2000 вписа промени за „Букет Телиш“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Сергей Стоянов Стойчев и Венета
Костадинова Николова; вписва като членове на
съвета на директорите „Рема трейд“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 4611/2006 по описа на СГС), представлявано от Васил Илиев Дойчев, и Васил Илиев
Дойчев; вписва като изпълнителен директор Васил
Илиев Дойчев; дружеството ще се управлява и
представлява заедно от изпълнителните директори Жайр Етварт Агопян и Васил Илиев Дойчев.
13125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1037/2002 вписа промени
за „Бизнес дивелопмент гейтуей“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Сарп
Топлуоглу на Кенан Башбора и 5 дружествени
дяла от Сарп Топлуоглу на Шабан Чолак; вписва
като съдружници Шабан Чолак и Кенан Башбора; дружеството продължава дейността си като
„Бизнес девелопмент гейтуей“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
13126
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.І.2008 г.
по ф.д. № 6715/2003 вписа промени за „Аришоп
фарма“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 4 739 849 лв. на 7 563 000 лв. чрез
издаване на нови 2 823 151 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една, увеличен с непарична вноска – вземания
на стойност 2 823 345,73 лв., съгласно съдебнотехническа оценителна експертиза, приета с определение от 19.ХІІ.2007 г. на Софийския градски
съд по дело № 507/2007.
13127
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4451/2004
вписа промени за „Силвиан пропъртис“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Средец“, пл. Света Неделя 16, в
с. Димчево, област Бургас; вписва актуализиран
дружествен договор.
13128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 6658/2002 вписа промени
за „Фор фрии“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Константин Венциславов
Генков на Маргарита Стефанова Ганчева и 50
дружествени дяла от Ангел Николов Лингорски на
Джамил Аккад; заличава като съдружници Ангел
Николов Лингорски и Константин Венциславов
Генков; вписва като съдружник Маргарита Стефанова Ганчева; вписва нов дружествен договор.
13129
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 29.І.2008 г.
по ф.д. № 7164/2002 вписа промяна за „Техинтер
2002“ – ЕООД: заличава като управител Живко
Розалинов Чубриев.
13130
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11986/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Е.В.А. – България“ – АД (в ликвидация).
13131
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11986/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Е.В.А. – България“ – АД (в ликвидация).
13132
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4688/2002 вписа промяна за „Екоплан
2000“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Младост“, ж.к.
Младост 2, бл. 239, вх. 1, ет. 7, ап. 20, в Плевен,
ул. Венелин 21, блок Саня, ет. 1, ап. 4.
13133
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.І.2008 г.
по ф.д. № 9283/98 вписа промени за „Кепитъл
маркетс“ – АД: вписва промяна в предмета на
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дейност: инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги на територията на Република
България и в рамките на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство съгласно разпоредбите на Закона за пазарите на
финансови инструменти (ЗПФИ), както следва:
инвестиционни услуги и дейности: приемане и
предаване на нареждания във връзка с един или
повече финансови инструменти, вкл. посредничество за сключване на сделки с финансови
инструменти, изпълнение на нареж дания за
сметка на клиенти, управление на портфейл, инвестиционни консултации на клиент, предлагане
за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение
за придобиване на финансовите инструменти за
собствена сметка, допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. попечителска
дейност (държане на финансови инструменти и
на пари на клиенти в депозитарна институция)
и свързаните с нея услуги, като управление на
постъпилите парични средства/предоставените
обезпечения, консултации на дружества относно
капиталовата структура, промишлената стратегия
и свързани с това въпроси, както и консултации
и услуги, свързани със сливания и покупка на
предприятия, предоставяне на услуги, свързани
с чуждестранни средства за плащане, доколкото
те са свързани с предоставяните инвестиционни
услуги, инвестиционни изследвания и финансови
анализи или други форми на общи препоръки,
свързани със сделки с финансови инструменти, по
буква „а“ и т. 1 – 4 във връзка с базовия актив на
дериватни финансови инструменти по чл. 3, т. 2,
букви „г“, „д“, „е“ и „и“ от Закона за пазарите на
финансови инструменти, доколкото са свързани с
предоставянето на услуги по буква „а“ и т. 1 – 5
и по буква „а“; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 7.ХІІ.2007 г.
13134
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 21.І.2008 г.
по ф.д. № 10749/94 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Станков – Димитър Станков“
(рег. по ф.д. № 8143/91 по описа на СГС) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Станков“ – ЕООД.
13135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.І.2008 г.
по ф.д. № 26922/93 вписа промени за „Консултантска компания“ – АД: премества адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Дунав
4, ет. 2, ап. 2; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 9.ХІ.2007 г.
13136
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 26922/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Консултантска компания“ – АД.
13137
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 25840/91 вписа промени за „Металснаб
холдинг“ – АД: вписва промяна в наименованието: „Кльокнер Металснаб“ – АД; вписва нов
устав, приет на общото събрание на акционерите,
проведено на 17.ХІІ.2007 г.; заличава членовете
на надзорния съвет Камен Любомиров Илиев,
Спаска Борисова Бендерева и „Кльокнер – Метал“ – ЕООД; вписва нов надзорен съвет за срок
3 години в състав: Томас Лудвиг, Александър
Иванов Кашукеев и Гисберт Рюл; заличава
членовете на управителния съвет Александър
Иванов Кашукеев, Иван Александров Кашукеев
и Явор Димитров Зартов; вписва нов управителен
съвет за срок 3 години в състав: Ралф Оберхубер,
Иван Александров Кашукеев и Пол Шпрангер;
вписва като председател на управителния съвет
и изпълнителен директор Ралф Оберхубер и като
изпълнителни директори Иван А лександров
Кашукеев и Пол Шпрангер; дружеството ще се
управлява и представлява заедно от всеки двама от тримата изпълнителни директорите Ралф
Оберхубер, Иван Александров Кашукеев и Пол
Шпрангер.
13138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 15684/92 вписа промени за
„Делойт България“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски 103; вписва изменение
на дружествения договор; вписва като управител
Максим Касли; дружеството ще се управлява и
представлява от Борислав Веселинов Стратев,
Бастиан Ван Нес, Асен Георгиев Димов и Максим Касли заедно или поотделно, като в следните случаи: откриване и закриване на банкови
сметки на дружеството в България и в чужбина,
издаване на запис на заповед или менителница и
авалиране на менителнични ефекти, сключване
на договори за получаване на заем или даване на
заем и обезпечаване на задълженията на трети
лица, дружеството ще се управлява и представлява
от двама от управителите заедно.
13139
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 5257/90 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Балтов – Любомир Балтов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Балтов травел“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 15295/97 по описа на СГС).
13140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21180/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хънт Поибър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Борово, бл. 217А,
вх. Ж, ет. 3, ап. 144, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия с готови стоки и услуги във
всички разрешени със закон форми, експорт и
реекспорт, издателска, рекламна, маркетингова
и консултантска дейност, туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, строителни и транспортни
услуги, лизингова дейност, представителство
(без процесуално) и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
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в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Лазар Димитров Мурджев, Петър
Ненов Караниколов и Георги Запрянов Пандуров
и се управлява и представлява от Лазар Димитров Мурджев.
13141
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 149/2007 вписа по партидата на „Лийдком
България“ – ЕООД, прехвърляне на търговското
предприятие на „Лийдком България – клон“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от „Лийдком България“ – ЕООД, на
„Лийдком ЕМЕА Б.В.“.
13142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20010/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гето – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ул. Братя Миладинови 100, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: строително-ремонтна дейност, проектиране, изграждане и ремонт на В и К и ОВ,
търговска дейност в страната и в чужбина – търговия със строителни материали и консумативи,
промишлени и хранителни стоки, туристически
услуги – посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с недвижими имоти,
автотранспортна дейност, таксиметрови услуги в
страната и в чужбина, производство, изкупуване,
преработка и търговия в страната и в чужбина
със селскостопанска продукция (растителна и
животинска), представителство и посредническа
дейност на местни и чуждестранни физически
и юридически лица и дружества, рекламна дейност, счетоводни услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Генчо Тодоров Тодоров,
който го управлява и представлява.
13143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.VІІІ.2004 г. по ф.д. № 6804/90 вписа промяна
за „Гюс“ – ООД: вписва промяна в предмета
на дейност: проектиране – консулт-инженеринг,
в т.ч. проучвателно-проектантска дейност, вкл.
инженерно-геоложки проучвания (полеви и лабораторни изследвания), геодезия и геодезически
снимки на суша и на море, водолазни експертизи,
научноизследователска, развойна, технологична,
проектно-конструкторска и посредническа, маркетингова дейност, разработване на оферти и тръжни
книжа, експертизи и техническа помощ, участие
и организиране на търгове, качествен технически
контрол по конструктивната част на проектите,
консултантски услуги за оценка на съответствието
на проектите и извършване на строителен надзор
в строителството, резидентско-консултантска
дейност, експериментално-производствена и лицензионна дейност, лизинг, преводи от и на чужди
езици, компютърна обработка, технико-икономически обосновки на обектите в проектирането,
изработване и разпространяване на програмни
продукти и услуги, експертизи за състоянието,
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проектиране и изпълнение на антисеизмично
подсилване на сгради и съоръжения, дейности
по създаване на кадастър: създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно
изискванията на глава пета ЗКИР, изработване
на скици на поземлени имоти и сгради, схеми
на самостоятелни обекти в сгради, проекти за
разделяне и обединяване на недвижими имоти,
както и свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 3 ЗКИР (след
получаване на съответните лицензи), всякакви
геодезически измервания, комасация и изработка на цифрови модели за кадастрални и други
геодезически планове, доставка и търговия на
едро и дребно на лекарства, медицински изделия,
консумативи и медицинска техника и апаратура
(след получаване на необходимия лиценз за това),
в т.ч. на кредит или чрез бартер, на консигнация
и лизинг, монтаж, наладъчни работи, техническо
обслужване и сервиз, търговско представителство, посредничество и агентство на български и
чуждестранни юридически лица, хотелиерство и
туристическа дейност и транспортна дейност на
пътници и товари, търговска дейност, пласментно-снабдителна дейност, реклама, аудио-визуални
програми, дизайн, организиране на изложби и
обучения, импресарска дейност, първична обработка и преработка на селскостопанска продукция, преработвателна, хранително-вкусов и лека
промишленост, финансови и счетоводни услуги,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
13144
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 9591/2005 вписа промени за „Архитектен
тим София“ – ЕООД: заличава като управител
Юрген Порш; вписва като управител Валентина
Стефанова Паралчева, която ще управлява и
представлява дружеството.
13145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 12883/2005 вписа промени
за „Ал Ки експорт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Александър Кирчов
Ламбов на Красимира Милчева Декова; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Александър Кирчов Ламбов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Красимира Милчева Декова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
13146
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 2977/2006 вписа промени за „Скан хоумс България“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Суне Кристиансен на Виктор
Христов Лисичков; заличава като съдружник и
управител Суне Кристиансен; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Виктор Христов Лисичков и Мартин Щен ВеселТолвиг заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
13147
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6168/2007 вписа промени
за „ДК мениджмънт“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Студентски“, кв. Витоша, ул. Проф. Христо
Вакарелски 11В; вписва промяна в учредителния
акт на дружеството.
13148
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 4974/2007 вписа промени за „Актива
асет мениджмънт“ – АД: вписва като прокурист
Иво Методиев Димитров, който ще управлява и
представлява дружеството само заедно с председателя или зам.-председателя на съвета на
директорите.
13149
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 786/2007 вписа промени за „Технова“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите и
изпълнителен директор Христо Стефанов Христов; вписва като член на съвета на директорите
и изпълнителен директор Красимира Димитрова
Керелска; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Красимира Димитрова
Керелска.
13150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9188/2007 вписа промени за „Тидар
България инвестмънт“ – ЕАД: заличава като
членове на съвета на директорите Рон Дихно и
Меир Малел; вписва като членове на съвета на
директорите Гил-Лорънс Гева и Йорам Шараби;
вписва съвет на директорите в състав: Арие Бахар,
Гил-Лорънс Гева и Йорам Шараби; вписва като
изпълнителен директор Арие Бахар.
13151
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 12586/2005 вписа промени за „Грег
трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 23 дружествени дяла от Людмил Володиев Сираков на
Григорий Георгиев Щерев и 4 дружествени дяла
от Володя Андреев Сираков на Григорий Георгиев Щерев; заличава като съдружници Людмил
Володиев Сираков и Володя Андреев Сираков;
дружеството продължава дейността си като „Грег
трейд“ – ЕООД; премества седалището и адреса
на управление в район „Триадица“, ж.к. Иван
Вазов, ул. Янко Забунов 22; заличава като управител Людмил Володиев Сираков; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Григорий Георгиев Щерев.
13152
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 4061/96 вписа промени за „Колиърс
интернешънъл“ – ЕООД: заличава като управител Иван Велков Велков; вписва като прокурист
Богдана Константинова Пачилова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Атанас Стоянов Гаров и прокуриста Богдана
Константинова Пачилова заедно.
13153
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 11472/96 вписа заличаването
на „Компакт Лега консулт“ – ЕООД.
13154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20922/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сиид“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Мадрид 11, ет. 2, ап. 2, с предмет
на дейност: всякаква търговска дейност, комисионерска и посредническа дейност и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Илия Косев Джагаров и
Силвия Велкова Върлякова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20515/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВЕП Горичане“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Славянска 13, с предмет на дейност: изграждане и
демонтаж на вятърни генератори, консултантски
услуги, проектиране и изграждане на вятърни
електроцентрали, изграждане на енергийни трасета за включване към националната енергийна
мрежа, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Рослин
Капитал Партнърс – България“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Мирослав
Димитров Митев.
13156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.І.2008 г. по ф.д. № 1264/94 вписа промени за
„69 – шестдесет и девет“ – ЕООД: премества
адреса на управление в София, район „Красно
село“, ул. Солун 60; вписва нов учредителен акт.
13157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19544/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Начев Грънчарски“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе
36Б, ет. 5, ап. 32, с предмет на дейност: жилищно, промишлено, енергийно, културно-битово,
комунално и транспортно строителство, строително-ремонтна дейност, проучване, проектиране
и инженерингова дейност, предприемаческа и
инвестиционна дейност, лизингова, търговска, в
т.ч. и външнотърговска дейност, ресторантьорство,
предприемаческа и инвестиционна дейност, производство и продажба на строителни материали и
изделия, транспортна дейност, покупка на стоки
или други недвижими имоти или движими вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество
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на местни и чуждестранни лица, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Наско Павлов Начев
и Федя Кирилов Грънчарски и се управлява и
представлява от Наско Павлов Начев.
13158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 14.І.2008 г. по ф.д. № 8623/2007 вписа
промени за „Екоенерджи 55“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Кремиковци“, с. Яна 1805, в район „Балканстрой“ в гр. Каварна, област Добрич, ул.
Добротица 32; вписва нов дружествен договор.
13159
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 1998/2004 вписа промени за „Ти Би Ай
България“ – ЕАД: вписва промяна във фамилното име на Моника Христова Христова – член на
съвета на директорите, на Кунева; вписва като
член на съвета на директорите Клаус Мюледер
и го вписва като изпълнителен директор; вписва
промяна в представителството на дружеството:
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителния директор Клаус Мюледер, като за
всички сделки, надвишаващи стойността от 5000
евро, изпълнителният директор ще представлява
дружеството заедно с Моника Христова Кунева.
13160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20415/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елит 94 – М.
Павлов“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
4, бл. 459, вх. Е, ет. 1, ап. 116, с предмет на дейност: търговия, търговска дейност с разрешени
със закон стоки и продукти, реекспорт, внос и
износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, инженерингова, спедиторска,
складова, рекламна, маркетингова, лизингова,
хотелиерска и туристическа дейност, строителна
и строително-ремонтна дейност, покупка и продажба на недвижими имоти и посредничество
в тази област, производство, услуги и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Ангелов Павлов
и Валерий Илиев Иванов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13161
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 11787/93 вписа промени за
„Глория палас“ – ООД: вписва прехвърляне на
1314 дружествени дяла от Хераклия Димитрова
Божинова на Асен Антонов Николов; заличава
като съдружник Хераклия Димитрова Божинова;
вписва нов дружествен договор.
13162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21259/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Карасон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Цар
Освободител 14, ет. 2, с предмет на дейност: дейности, свързани с покупко-продажба, управление
и маркетинг на недвижими имоти, строителство
и финансиране на недвижими имоти, лизингови и
консултантски услуги, търговско посредничество
и представителство, комисионни и спедиционни
услуги, сделки с интелектуална собственост,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Карасон Лимитид“ и се управлява и представлява
от управителя Гион Батеста Хуондер.
13163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 18658/2007 вписа промяна за „Натекс – В“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от гр. Вършец, ул. Република 91, в
София, район „Сердика“, ул. Моравча 4.
13164
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10108/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Борекс – транспорт“ – ЕАД.
13165
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10108/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Борекс – транспорт“ – ЕАД.
13166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21108/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Агиана“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на
дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на
недвижима собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство,
както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Мариос
Фаджияннис, Андриана Кацуриду и Вассилики
Заннетти Фелла, които го управляват и представляват заедно.
13167
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 2578/96 вписа промени за „Лобо – рек ламни и маркетингови решени я“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Камен Стоянов Кирилов на Джеймс Охирейн
Иниджезе; заличава като едноличен собственик
и управител Камен Стоянов Кирилов; вписва
като едноличен собственик Джеймс Охирейн
Иниджезе; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Шипка
6, ет. 4; вписва промяна на наименованието на
„Лобо спорт инвест“ – ЕООД; вписва промяна
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в предмета на дейност: реклама и спонсорство в
спорта, организиране на спортни събития, търговия със спортни и рекламни облекла и уреди
за спорт, както и друга незабранена със закон
дейност; дружеството ще се управлява и представлява от Джеймс Охирейн Иниджезе; вписва
нов учредителен акт.
13168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саккис интернешънъл“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Сердика“,
бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: придобиване, управление, стопанисване и разпореждане с
недвижими имоти, строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Параскеву Сакки, който
го управлява и представлява.
13169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф.д. № 8478/95 вписа промени за
„Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 17 282 000 лв. на 34 870 100 лв., увеличен с
непарична вноска – недвижими имоти и багер
„Фаун“ на стойност 5 228 206 лв., съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение
от 21.ХІ.2007 г. на СГС по ф.д. № 611/2007; с
непарична вноска – недвижими имоти на стойност 5 511 325 лв., съгласно съдебно-оценителна
експертиза, приета с определение от 12.ХІ.2007 г.
на СГС по ф.д. № 582/2007; с непарична вноска – движими вещи на стойност 648 000 лв.,
съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета
с определение от 21.ХІ.2007 г. на СГС по ф.д.
№ 609/2007; с непарична вноска – недвижими
имоти и движими вещи на стойност 8 688 030 лв.,
съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета
с определение от 23.ХІ.2007 г. на СГС по ф.д.
№ 610/2007; вписва промяна на наименованието на
„Норд холдинг“ – ООД; вписва като съдружници
„Стройконсулт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6584/97
по описа на СГС), „Екомаркет“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 8459/97 по описа на СГС), „Лъки Банско“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10789/2000 по описа
на СГС), и „Технорентимпекс“ – АД (рег. по ф.д.
№ 5927/2001 по описа на СГС); вписва промяна в
предмета на дейност: придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление
и продажба на облигации, придобиване, оценка
и продажба на патенти, отстъпване на лицензии
за използване на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва, финансиране
на дружества, в които холдинговото дружество
участва, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми, изкупуване, преработка
и продажба на отломки и отпадъци от черни и
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цветни метали, хотелиерство и ресторантьорство,
както и всякаква стопанска дейност, разрешена
със закон; вписва нов дружествен договор.
13170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4799/2001 вписа промени
за „Расафи“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 3 000 000 лв. на 6 300 000 лв.; вписва
промени в учредителния акт.
13294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 11636/2001 вписа промени за „Център Зенит България“ – АД: вписва промени в
устава на дружеството, приети с решение на
общото събрание на акционерите, проведено на
21.ХІІ.2007 г.; заличава членовете на съвета на
директорите Пламен Йорданов Йорданов, Емил
Николов Андонов и „Бул Маш“ – АД; вписва
като членове на съвета на директорите Христо
Иларионов Михайловски – председател, Васил
Петров Василев – зам.-председател, и Кирил Савов Григоров – изпълнителен директор; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 9, вх. А,
ет. 4, ап. 7; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Кирил Савов Григоров.
13295
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12401/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ролпласт груп“ – АД.
13296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 4481/2005 вписа промени за
„Витоша груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Октай Джемилов Хасанов
на Росен Петров Димитров, 45 дружествени дяла
от Росен Петров Димитров на „Глобус груп България“ – ООД, и 45 дружествени дяла от Росен
Петров Димитров на „Самира 2007“ – ЕООД;
заличава като съдру ж ник Октай Д жемилов
Хасанов; вписва като съдружници „Глобус груп
България“ – ООД (рег. по ф.д. № 11144/2000 по
описа на СГС), и „Самира 2007“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 12253/2007 по описа на СГС); вписва
нов дружествен договор.
13297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 5598/2005 вписа промени за
„Саванна“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Велина Петкова Влаева
на „Атрия“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Велина
Петкова Влаева; вписва като едноличен собственик на капитала „Атрия“ – ЕООД; вписва като
управител Христо Павлов Петров.
13298
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.І.2008 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 624/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Милен С“ – ЕООД.
13518
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 624/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Милен С“ – ЕООД.
13519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13480/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Котев енд партнърс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Света гора 43, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
счетоводни и финансови услуги (без услугите,
за които се изисква специално разрешение по
закон), консултации по експорт на стоки, производство и продажба на стоки, бартерни и компенсационни сделки и услуги, покупка на стоки
с цел препродажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, маркетинг,
посредническа и лизингова дейност, рекламни и
информационни услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Киров Котев,
който го управлява и представлява.
13520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 14030/2004 вписа промени
за „Уест пропъртиз интернешънъл“ – ООД: заличава като управител Брайън Едуард Франсис
Конийли; вписва промяна в личните данни на
Брайън Едуард Франсис Конийли на Брайън
Едуард Конийли; вписва увеличение на капитала на дружеството от 506 400 лв. на 607 680 лв.;
вписва като съдружници Силвана Любенова
Ангеловска-Тодорова и Тодор Георгиев Тодоров;
вписва промени в дружествения договор.
13521
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9647/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Биг“ – ЕАД.
13522
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9647/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Биг“ – ЕАД.
13523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
29.І.2008 г. по ф.д. № 9647/2004 вписа промени
за „Биг“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите Станимир Димитров Паунов;
вписва като член на съвета на директорите и
изпълнителен директор Антония Славеева Димова; заличава като заместник-председател на
съвета на директорите Хорст Георг Хайдорн;
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вписва като заместник-председател на съвета на
директорите Антония Славеева Димова; вписва
съвет на директорите в състав: Диан Маринов
Димов – председател, Антония Славеева Димова – зам.-председател, и Хорст Георг Хайдорн;
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителните директори Хорст Георг Хайдорн
и Антония Славеева Димова заедно и поотделно.
13524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 3283/2006 вписа промени за
„Рапе корпорация“ – ООД: заличава като управител Пламен Йорданов Козарски; вписва като
управител Асен Величков Тодоров.
13525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21219/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пропърти билдинг Д“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Иван Вазов 29, вх. Б, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: покупко-продажби на недвижими
имоти и тяхното стопанисване, строителна дейност, както и всякакви други дейности, за чието
осъществяване не съществува законова забрана
или ограничение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Дилян Спиридонов Буновски, който
го управлява и представлява.
13526

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Българска федерация „Лека атлетика“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на федерацията на 7.10.2011 г. в 11 ч.
в Стара Загора, хотелски комплекс „Сити“, ул.
Патриарх Евтимий 23, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет за
2010 г. и годишен доклад за дейността за 2010 г.;
проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г. и годишния доклад за
дейността за 2010 г.; 2. утвърждаване на членския внос за спортно-състезателната 2013 г.;
проект за решение – ОС утвърждава размера на
членския внос за спортно-състезателната 2013 г.;
3. утвърждаване на бюджета на федерацията за
2012 г. и определяне на одитор за 2012 г.; проект
за решение – ОС утвърждава предложения от
УС бюджет на федерацията за 2012 г. и определя за одитор за 2012 г. избраното от ОС лице;
4. утвърждаване Правилника за разпределение
на финансовите средства за 2012 г. на клубовете
по лека атлетика – членове на БФЛА; проект за
решение – ОС утвърждава Правилника за разпределение на финансовите средства за 2012 г. на
клубовете по лека атлетика на БФЛА; 5. промени
в устава и приемане на критерии за категоризация
на клубовете; проект за решение – ОС приема
изменения в устава на сдружението съгласно
проекта, предложен от управителния съвет на
БФЛА; 6. запознаване на членовете на сдружението с приетите от УС Антидопингови правила.
Материалите по дневния ред са на разположение
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на членовете в седалището на федерацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на делегатите започва в 10 ч. За
легитимацията и надлежното представляване на
клубовете – членове на федерацията, делегатите
трябва да представят: удостоверение за актуално
състояние на клуба си, решение на компетентния
орган на клуба за упълномощаване на делегата
и изрично писмено пълномощно, валидно само
за конкретното общо събрание, с посочване на
датата, часа и мястото на провеждането му.
10214
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за регионална инициатива“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.10.2011 г. в 10 ч. в
София, район „Средец“, ул. Раковски 149Б, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
откриване на клон на сдружението в Разлог; 2.
избиране на управител на клона и определяне на
правомощията и ограниченията му и приемане
на договор; 3. вземане на решение за изменение
целта на сдружението; 4. обсъждане и приемане
на промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10154
5. – Управителният съвет на РОЕ „Шалом“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 23.10.2011 г.
в 9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 50, зала
„Ерусалим“, при следния дневен ред: 1. представяне на социалната програма на ОЕБ „Шалом“;
2. избор на делегати за отчетно-изборната конференция на ОЕБ „Шалом“; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10108
12. – Управителният съвет на „Таекуон-до
клуб НСА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 25.10.2011 г.
в 9 ч. в офиса на сдружението в София, Студентски град, НСА, катедра „Борба и джудо“,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет и избор на нов
управителен съвет; 3. приемане на програма за
работа на сдружението за 2011 г.; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, като
ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали
са на разположение на всички членове всеки
присъствен ден от 9 до 17 ч. в седалището на
сдружението.
10110
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СК Файт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 25.10.2011 г. в 18 ч.
в София, ул. Бурел 60, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в състава на УС на
сдружението; 2. приемане на промени в устава
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на сдружението; 3. приемане на финансовите
отчети и отчетите за дейността на сдружението
до 31.12.2010 г.; 4. промяна седалището на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе без оглед на броя на явилите
се членове.
10111
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „АБЦ – Таекуон-до клуб“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 25.10.2011 г. в
17 ч. в София, ул. Панайот Волов 7А, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. приемане
на финансовите отчети и отчетите за дейността
на сдружението до 31.12.2010 г.; 4. промяна седалището на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще се проведе без оглед на броя на
явилите се членове.
10112
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Веста“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението
свиква по своя инициатива общо събрание на
26.10.2011 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението в София, ул. Българска морава 100,
офис № 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. изслушване на счетоводния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет; 4. освобождаване на членове; 5. изменение
и допълнение на устава на сдружението (приемане на нов устав на сдружението); 6. приемане на
нови членове на сдружението; 7. избор на членове на управителния съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
за общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление
в София, ул. Българска морава 100, офис № 1,
всеки работен ден.
10109
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Туристическо дружество „Рилски езера“, Дупница, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 3 от устава на дружеството
свиква на 08.10.2011 г. в 10 ч. в салона на общински
театър „Невена Коканова“, гр. Дупница, общото
събрание на членовете си при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за извършена финансова
проверка на дружеството за периода 2005 – 2010 г.;
2. изменения и допълнения на устава на дружеството; 3. избор на ново ръководство. При липса
на предвидения в устава на ТД „Рилски езера“,
Дупница, кворум и на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на общото събрание на дружеството
се отлага с 1 час и ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред независимо от боря на
присъстващите членове на дружеството.
10155
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружение „Асоциация за развитие на
Югозападния район“, Кюстендил, на 15.10.2011 г.
в 10 ч. в Кюстендил, ул. Отец Паисий 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на Любомир
Димитров Рашев като член на сдружението; 2.
освобождаване на Любомир Димитров Рашев като
член на управителния съвет на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на Любомир Димитров Рашев като член на управителния съвет на
сдружението; 4. разглеждане на организационни
въпроси. Материалите по свикването на общото
събрание и дневния ред на заседанието са на разположение на членовете в адреса на управление
в Кюстендил, ул. Отец Паисий 4, от 9 до 18 ч.
всеки работен ден тридесет дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на членовете
на сдружението и техните представители ще започне в 9,30 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе от 11 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
10075
20. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“, Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на пълномощниците на 04.11.2011 г. в 17 ч. в
клуб „Ловна среща“ при следния дневен ред: 1.
определяне размера на членския внос за 2012 г.;
2. потвърждаване състава на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10076
105. – Управителният съвет на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19
от устава свиква общо събрание на 26.10.2011 г. в
15 ч. в Дома на техниката – Перник, пл. Кракра
1, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за периода октомври 2006 г. – септември 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
приемане на промени в устава; 4. приемане на
бюджет; 5. приемане на основни насоки за развитие на сдружението през следващия мандат;
6. избор на ръководни органи на ТО на НТС;
7. приемане на решения на общото събрание.
Общото събрание е делегатско съгласно чл. 17,
ал. 4 от устава при норма на представителство 1
делегат на 10 членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10077
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Футболен клуб „Раковски
2011“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.10.2011 г. в 10,30 ч. в
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гр. Раковски, бул. Г. С. Раковски 60, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. промяна във вида на извършваната
дейност – определя „Футболен клуб „Раковски
2011“ като сдружение за извършване на общественополезна дейност; 3. изменение в числеността
на управителния съвет; 4. избор на нови членове
на УС; 5. приемане на изменения в устава, вкл. с
оглед настъпилата промяна във вида на осъществяваната дейност, както и в начина на свикване
на общо събрание; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10078
Нуния Вартерян – ликвидатор на сдружение
с нестопанска цел „Еврообщество – 2007“, Пловдив, на основание чл. 37 във връзка с чл. 21, ал. 2
и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
1.11.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Софроний Врачански 18, при следния дневен ред: 1. приемане на
началния ликвидационен баланс на сдружението;
2. приемане на пояснителния доклад на ликвидатора към началния ликвидационен баланс на
сдружението; 3. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2010 г.; 4. приемане на
годишния доклад на ликвидатора на сдружението
за 2010 г.; 5. приемане на крайния ликвидационен баланс на сдружението; 6. приемане на пояснителния доклад на ликвидатора към крайния
ликвидационен баланс на сдружението; 7. вземане
на решение за разпределение на имуществото на
сдружението; 8. освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 9. вземане на решение за заличаване
на сдружението; 10. други. Поканват се членовете на сдружението или упълномощените техни
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
10079
19. – Управителният съвет на Колоездачен
к л уб „Евроойл“, Свиленград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на членовете си на 21.10.2011 г. в 18 ч. в
заседателната зала на Общинска администрация
Свиленград при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС на КК „Евроойл“, Свиленград, за
2010 г.; 2. отчет на контролния съвет на сдружението за 2010 г.; 3. приемане на бюджета за
2011 г.; 4. приемане на нови членове; 5. подаване
на оставка на стария УС и избиране на нов УС;
6. приемане на членския внос за 2011 г.; 7. промени в устава; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред от 19 ч. същия
ден и на същото място.
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