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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Наредбата за трудовата книжка и
трудовия стаж, приета с Постановление № 227
на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ,
бр. 102 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г.
и бр. 10 и 16 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 6 думите „териториалните инспекции по труда“ се заменят със „съответните
дирекции „Инспекция по труда“.
2. В чл. 3 думите „чл. 395, ал. 4“ се заменят
с „чл. 512, ал. 4“.
3. В чл. 5, ал. 2 думите „териториалната инспекция по труда“ се заменят със „съответната
дирекция „Инспекция по труда“.
4. В чл. 7, ал. 1 – 4 думите „инспекцията по
труда“ се заменят със „съответната дирекция
„Инспекция по труда“.
5. В чл. 8:
а) в ал. 1, изречение първо думите „след което
се предават на държавния архив“ се заличават;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При закриване на предприятието, без да
е посочен правоприемник, всички съхранявани
от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за
преназначаване, заповеди за ползван неплатен
отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи
осигурителен стаж и доход на лицата, които
са работили в предприятието, се предават на
териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Удостоверенията за трудов
стаж се издават от териториалните поделения
на Националния осигурителен институт въз
основа на съхраняваните от тях разплащателни
ведомости и други документи на прекратени
осигурители без правоприемник.“
6. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „социалните грижи“ се заменят със
„социалната политика“.
7. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, 3 и 4
думите „инспекцията по труда“ се заменят със
„съответната дирекция „Инспекция по труда“.
§ 2. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление
№ 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн.,
ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59
от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г.,
бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 103 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и
103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г. и
бр. 10 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В глава първа, раздел ІІ се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В Правилника за вътрешния
трудов ред се определят началото и краят на
работния ден, редът за редуването на смените,
почивките по време на работа, редът за отчитане
на работното време, времето на задължително
присъствие в предприятието, когато е уговорено
променливо работно време, времето за хранене
на работниците и служителите в производства
с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и
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други въпроси, свързани с разпределението на
работното време и организацията на работа в
предприятието.“
2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Едновременно с установяването
на сумирано изчисляване на работното време
по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава
поименни графици за работа за периода, за
който е установено сумираното изчисляване,
които трябва да се съхраняват най-малко 3
години след края на периода.“
3. В чл. 26:
а) в ал. 2 думите „социално-учебните професионални заведения“ се заменят със „социалните
учебно-професионални центрове“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически
увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа,
в домовете за медико-социални грижи за деца,
в детските ясли, в дневните центрове за деца
с увреждания, в дневните центрове за деца с
увреждания – седмична грижа, в центровете за
социална рехабилитация и интеграция, които
предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете
за обществена подкрепа, в центровете за работа
с деца на улицата, в кризисните центрове, в
приютите за безнадзорни деца, в преходните
жилища, които предоставят социални услуги
за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право
на удължен платен годишен отпуск в размер
36 работни дни.“
4. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорите (управителите) на домовете
за деца с физически увреждания и с умствена
изостаналост, на домовете за деца, лишени
от родителска грижа, на домовете за медикосоциални грижи за деца, на детските ясли, на
дневните центрове за деца с увреждания, на
дневните центрове за деца с увреждания – седмична грижа, на центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят
социални услуги за деца, на центровете за
настаняване от семеен тип, на центровете за
обществена подкрепа, на центровете за работа
с деца на улицата, на кризисните центрове, на
приютите за безнадзорни деца и на преходните
жилища, които предоставят социални услуги за
деца, както и на другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на
удължен платен годишен отпуск в размер 30
работни дни.“
5. В чл. 45:
а) в ал. 1 навсякъде думите „315 дни“ се
заменят с „410 дни“;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Отпускът на майката по ал. 1, т. 2 се
прекратява по нейно искане с писмено заявление до предприятието или когато:
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1. майката е лишена от родителски права
или нейните родителски права са ограничени
по установен ред;
2. детето бъде дадено за осиновяване;
3. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
5. детето почине.
(3) Отпускът на осиновителката по ал. 1,
т. 2 се прекратява по нейно искане с писмено
заявление до предприятието или когато:
1. осиновителката е лишена от родителски
права или нейните родителски права са ограничени по установен ред;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. детето почине;
5. осиновяването бъде прекратено от съда.“
6. Създават се чл. 45а и 45б:
„Чл. 45а. (1) Отпускът при раждане на дете
по чл. 163, ал. 7 КТ се ползва въз основа на
писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен
граждански брак или декларация от бащата и
майката, че бащата е припознал детето и те
живеят в едно домакинство, както и документ
от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Предприятието е
длъжно да разреши отпуска от деня, посочен
в заявлението. Ако бащата няма право на този
отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми
за това незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в
календарни дни.
(3) Бащата е длъжен незабавно да уведоми
предприятието, ако по време на ползването на
отпуска по ал. 1:
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила
съдебно решение;
2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
3. детето бъде дадено за осиновяване;
4. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
5. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
6. детето почине.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 3
отпускът по ал. 1 се прекратява.
(5) Бащата може да прекрати ползването на
отпуска с писмено заявление до предприятието,
в което работи.
Чл. 45б. (1) Отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ
се ползва от бащата (осиновителя) въз основа
на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация
съгласно приложение № 8. Предприятието е
длъжно да разреши отпуска от деня, посочен
в заявлението.
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(2) Отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ не може да
се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.
(3) Майката (осиновителката) има право по
всяко време да оттегли даденото от нея съгласие
по чл. 163, ал. 8 КТ с писмено заявление до
предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи бащата (осиновителят),
и да продължи да ползва лично отпуска по
чл. 163, ал. 1 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат акт
за раждане на детето или акт за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 7.
(4) Бащата може да прекрати ползването на
отпуска с писмено заявление до предприятието,
в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. бащата (осиновителят) е лишен от родителски права или неговите родителски права
са ограничени по установен ред;
2. детето бъде дадено за осиновяване;
3. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
4. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
5. майката (осиновителката) продължи лично
да ползва отпуска по чл. 163, ал.1 КТ;
6. детето почине;
7. осиновяването бъде прекратено от съда;
8. трудовото правоотношение на майката
(осиновителката) бъде прекратено.
(6) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато майката (осиновителката)
ползва друг вид отпуск.“
7. В чл. 46:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато заявлението по ал. 1 се подава от
майката (осиновителката), към него се прилага
декларация, че тя не е лишена от родителски
права или нейните родителски права не са
ограничени по установен ред, че детето не е
дадено за осиновяване или не е настанено в
детско заведение, че майката (осиновителката)
не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя)
или от някой от техните родители, както и че
детето не се отглежда от лице по програмата
„В подкрепа на майчинството“.
(3) Когато заявлението по ал. 1 се подава от
лице по чл. 164, ал. 3 КТ, към него се прилагат
декларация и справка съгласно приложения
№ 2 и 3 в два екземпляра.“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ се прекратява:
1. когато майката (осиновителката) е лишена
от родителски права или нейните родителски
права са ограничени по установен ред;
2. когато майката (осиновителката) даде
съгласие отпускът да бъде ползван от някое
от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ;

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

3. по искане на майката (осиновителката) – с
писмено заявление до предприятието.“;
в) в ал. 7:
аа) в т. 4 думата „безработно“ се заличава;
бб) създава се т. 7:
„7. трудовото правоотношение на майката
(осиновителката), която е дала съгласие отпускът да бъде ползван от някое от лицата по
чл. 164, ал. 3 КТ, се прекрати.“;
г) алинея 10 се изменя така:
„(10) Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва
след изтичането на срока на отпуска по чл. 163
КТ, но може да се ползва и когато преди него
не е ползван отпуск по чл. 163 КТ.“
8. В чл. 49:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Отпускът се прекъсва по искане на
майката или бащата – с писмено заявление до
предприятието.“;
б) досегашната ал. 7 става ал. 8.
9. В преходните разпоредби се създава § 5б:
„§ 5б. (1) Работничката или служителката
има право на отпуск по § 3в от преходните разпоредби на КТ, ако към датата на разрешаване
на този отпуск не е лишена от родителски права
или нейните родителски права не са ограничени
по установен ред, детето не е дадено за осиновяване, не е настанено в детско заведение на
пълна държавна издръжка, не е настанено по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
не е починало и когато осиновяването не е
прекратено от съда.
(2) В случаите по § 3в, ал. 1 от преходните
разпоредби на КТ отпускът на майката (осиновителката) се разрешава при условията и по
реда на чл. 45, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) В случаите по § 3в, ал. 2 от преходните разпоредби на КТ, когато майката
(осиновителката) поиска да ползва остатъка
от отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ, тя подава
писмено заявление при условията и по реда
на чл. 45, ал. 1, т. 2.
(4) Когато майката (осиновителката) е дала
съгласие някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ
да ползва отпуск за отглеждане на дете до
двегодишна възраст, за да ползва отпуск по
§ 3в, ал. 2 от преходните разпоредби на КТ,
едновременно с писменото заявление по ал. 3
тя следва да оттегли даденото от нея съгласие.
(5) Когато детето се отглежда от лице по
програмата „В подкрепа на майчинството“ и
майката (осиновителката) поиска да ползва
отпуск по § 3в, ал. 2 от преходните разпоредби
на КТ, едновременно с писменото заявление по
ал. 3 тя следва да уведоми съответната дирекция
„Социално подпомагане“, за да бъде прекратен
трудовият договор на лицето.
(6) При определяне на правото и размера
на отпуска по § 3в от преходните разпоредби
на КТ се отчитат броят на календарните дни
на ползвания отпуск за бременност и раждане
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и броят на календарните дни след изтичането
му до датата, от която майката е заявила, че
иска да ползва остатъка на отпуска.“
10. В § 6 от заключителните разпоредби думите „чл. 163, ал. 8“ се заменят с „чл. 163, ал. 11“.
11. В приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 думите
„безработно лице по програмата „В подкрепа на
майчинството“ се заменят с „лице по програмата
„В подкрепа на майчинството“, при лишаване
или ограничаване на родителските права по
установен ред, при прекратяване на трудовото
правоотношение на майката (осиновителката)“.
12. В приложение № 3 към чл. 46, ал. 3
думите „всички осигурени социални рискове“
се заменят с „общо заболяване и майчинство“.
13. Създава се приложение № 8 към чл. 45б:
„Приложение № 8
към чл. 45б
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163,
ал. 8 от Кодекса на труда от бащата (осиновителя)
Подписаните: 1. ......................................................
..........................................................................
(трите имена по документ за самоличност)

2. .....................................................................
..............................................................................
(трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като майка (осиновителка) е съгласен, а вторият като баща (осиновител) приема да ползва платен отпуск поради
бременност, раждане и осиновяване
на............................................................................,
(трите имена на детето)

родено на ............................ 20 ... г., считано от
........................... 20 ... г. до ....................... 20 ... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение на
пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
4. детето не е починало;
5. осиновяването не е прекратено от съда.
Задължаваме се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на
пълна държавна издръжка, при настаняването му
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
или при смърт, при лишаване или ограничаване на
родителските права по установен ред, при прекратяване на трудовото правоотношение на майката
(осиновителката), както и при прекратяване на
осиновяването от съда да уведомим предприятието,
за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
.........................20 .... г.
Декларатори:
1. ........................
2. ........................
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Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 3. В чл. 5 от Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 68 от
2006 г.), думите „представители на работниците
и служителите“ се заменят с „представителите
на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7,
ал. 2 от Кодекса на труда“.
§ 4. В чл. 4, ал. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява
допълнителен платен годишен отпуск, приета с
Постановление № 267 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 35 и 68 от 2006 г. и бр. 10 от 2009 г.),
думите „представители на работниците и служителите“ се заменят с „представителите на
синдикалните организации и с представителите
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
от Кодекса на труда“.
§ 5. В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и
83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 4, т. 2 и 4 думите „всички
осигурени социални рискове или за всички
осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица“
се заменят с „общо заболяване и майчинство,
инвалидност поради общо заболяване, старост
и смърт, трудова злополука и професионална
болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо
заболяване и майчинство“.
2. В чл. 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда
се установява, като начисленото при същия
работодател брутно трудово възнаграждение
за последния календарен месец, предхождащ
ползването на отпуска, през който работникът
или служителят е отработил най-малко 10 дни,
се раздели на броя на отработените дни през
този месец. Среднодневното брутно трудово
възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса
на труда се установява, като уговореното в
трудовия договор основно и допълнителни
трудови възнаграждения с постоянен характер
се раздели на средномесечния брой работни
дни през съответната календарна година.“;
б) в ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „изречение първо“.
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§ 6. Отменя се Постановление № 12 на
Министерския съвет от 2009 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198

ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния
административен съд от 2007 г. – бр. 1 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 26 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) раждане на дете – по чл. 50, ал. 6 и 7
от Кодекса за социално осигуряване (КСО);“.
2. В ал. 2 думите „Кодекса за социално
осигуряване (КСО)“ се заменят с „КСО“, а
думите „молба-декларацията по чл. 4 или 5“ се
заменят с „от заявлението-декларация по чл. 4,
4а, 4б, 5, 6 и 7“.
§ 2. В чл. 4 числото „315“ се заменя с „410“,
след думите „по чл. 50“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1“, а думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 3. Създават се чл. 4а и 4б:
„Чл. 4а. Паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по чл. 50,
ал. 6 от КСО се изплащат въз основа на
заявление-декларация от бащата по образец
съгласно приложение № 13 със задължително
попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните
обезщетения.
Чл. 4б. Паричните обезщетения при раждане
на дете след навършване на 6-месечна възраст
на детето за остатъка до 410 календарни дни
по чл. 50, ал. 7 КСО се изплащат въз основа на
заявление-декларация от бащата/осиновителя
по образец съгласно приложение № 14 със задължително попълнени данни от осигурителя
(самоосигуряващия се) относно правото на
паричните обезщетения.“
§ 4. В чл. 5 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 5. В чл. 6 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 6. В чл. 7 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
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§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „молби-декларациите“ се
заменят със „заявленията-декларации“.
2. В ал. 3 и 4 думите „молби-декларации“ се
заменят със „заявления-декларации“.
§ 8. В чл. 12 думите „с молба“ се заменят
със „със заявление“.
§ 9. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, поискали изплащане на помощта
по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „б“, представят лично
или чрез упълномощени от тях лица в ТП на
НОИ по постоянния или настоящия им адрес
документите по чл. 7 и 8 на хартиен носител
и документ за самоличност. Когато децата на
починалия са малолетни или непълнолетни,
документите се представят от законния им
представител.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след цифрата „6“ се
поставя запетая и се добавя „а при бременност
и раждане – от 12“;
б) в т. 1 думите „за фонд „Общо заболяване
и майчинство“ и/или „Трудова злополука и
професионална болест“ се заменят със „за общо
заболяване и майчинство и/или за трудова
злополука и професионална болест“.
2. В ал. 3 след думите „6-месечния период“
се поставя запетая и се добавя „а при бременност и раждане – за 12-месечния период“
и след думите „работните дни“ се добавя „по
календар“.
3. В ал. 4 думите „всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални
рискове без трудова злополука и професионална
болест и безработица или за всички осигурени
социални рискове без безработица“ се заменят с
„общо заболяване и майчинство и/или трудова
злополука и професионална болест“.
§ 11. В чл. 17, ал. 7 след думите „6-месечния
период“ се поставя запетая и се добавя „а при
бременност и раждане – за 12-месечния период“
и след думите „работните дни“ се добавя „по
календар“.
§ 12. В чл. 19, ал. 2 и 3 след думите „6-месечния период“ се поставя запетая и се добавя
„а при бременност и раждане – за 12-месечния
период“ и след думите „работните часове“ се
добавя „по календар“.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Териториалното поделение на НОИ“ се заменят с „Националният
осигурителен институт“.
2. В ал. 2 и 3 думите „ТП на“ се заличават.
§ 14. В чл. 26, ал. 1 след думите „по чл. 5,
ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
§ 15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4,
в заглавието думите „чл. 50 и 51“ се заменят
с „чл. 50, ал. 1 и чл. 51“.
§ 16. Приложения № 2 – 6 се изменят така:
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„Приложение № 2

към чл. 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………..……………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО
за остатъка от 135 до 410 календарни дни
От ...................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .........................................................................., адрес за кореспонденция .......................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет.......................................……...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ........................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)

да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане считано от ....................... 20…....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20….. г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................
20..... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ....................... 20..... г.,
съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам
6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не
(ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .................... 20.....г.
4. Детето .........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на …................... 20…... г., е живо и е ....................................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163 КТ считано от ......................... 20....г.
10. През периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни не продължавам
да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на
ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се
лице.
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4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване
на настойник.
6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по
чл. 167 КТ.
8. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди
преди 1 януари 2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10. Други документи......................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация
за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................				
Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и
майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като осигурено
за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск)
4. Законоустановеното работно време за длъжността към деня, от който е разрешен отпускът, е ….…..
часа.
Дата ..................................			
гр. (с.) ................................

...........................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Забележка. За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на
паричното обезщетение се изискват 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

Приложение № 3
към чл. 5
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 53 от КСО
От ...............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ...................................................., адрес за кореспонденция .............................................................................
..........................................................................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет...............................……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….., осигурен при осигурител/
като самоосигуряващо се лице …………………………………………................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
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ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на .........................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено
детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от …….......... 20..... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...................
........20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ...............20... г.,
съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам
6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не
(ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение)
3. Детето ..........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ….................. 20... г., е живо и е ........................................................................ дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програмата „В подкрепа на майчинството“.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – не се отнася за лицата, при които е настанено
дете по този ред.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 КТ считано от ......................... 20.....г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ
(баща, баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за
отглеждане на малко дете.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се
лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по
чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“
за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване
на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ..................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за
което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата
лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата .......................................				
Подпис: .....................................
гр. (с.) ....................................
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Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо
заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 6/12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец ................. година ................ лицето придобива изискуемия осигурителен
стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

.............................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Забележка. За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на паричното
обезщетение се изискват 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

Приложение № 4
към чл. 5
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………………..….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО
От .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет..………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ........................................................................................................................................
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ………........... 20..... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .................................... 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................
20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ...............20.....г., съм
осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава), и имам
6/12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство – да/не
(ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение)
3. Детето ............................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ........................... 20….. г., е живо и е ....................................................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програмата „В подкрепа на майчинството“.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
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9.

Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
Не ползвам отпуск за отглеждане на дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от
някое от лица по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като
самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата
по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се
лице.
2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 от КСО.
4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване
на настойник.
5. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи..........................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация
за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................
гр. (с.) ....................................

		

Подпис: ..................................

Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за общо заболяване
и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 6/12 месеца осигурителен
стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ............... месец ................. година ................ лицето придобива изискуемия осигурителен
стаж за изплащане на обезщетението.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на
разрешения отпуск за отглеждане на малко дете)
Дата .......................................			
............................................................................
гр. (с.) ....................................			
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележка. За периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2008 г. включително за придобиване право на
паричното обезщетение се изискват 6 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство.

Приложение № 5
към чл. 6
Вх. № ..................../ ..............20...... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ..............................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО
От .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет......................………………………………..............................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
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осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ......................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпусната парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе
отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Декларирам, че не ми е изплащана помощ на същото основание.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Копие от експертно решение на ТЕЛК № ..................... от .................... 20.... г./НЕЛК, № .......................
от .................. 20... г.
3. Копие от влязло в сила разпореждане № ......................... от ................. 20... г. за отказ за отпускане на
лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
4. Декларация за изплащане на паричната помощ – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация
за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:
...........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ............................, ЛК № ..........................., издадена на ....................... 20.... г. от ...........................
Дата .................................			
гр. (с.) .............................

Подпис на лицето,
което иска помощта: ......................................

Приложение № 6
към чл. 7
Вх. № .............................../ ..............20... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………………………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО
От .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет.................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ............................................................................................
(съпруг/съпруга/пълнолетно дете/родител/законен представител на
непълнолетно дете)
на ...................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
починал на ................. 20.... г. вследствие на .....................................................................................................................,
(общо заболяване, трудова злополука или
професионална болест)
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осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ………………………………………................................................
..........................................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ............................................................,и от името на непълнолетното ми дете .....................................................
(име, презиме и фамилия на детето)
да ми бъде отпусната помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт
на осигурено лице.
Декларирам, че не ми е изплащана помощ за същото лице.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинално удостоверение за наследници № ....................... от ........................ 20... г. (представя се поне
от един от наследниците).
3. Декларация – свободен текст, че родителят/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/
живи или починал/починали към момента на смъртта му (представя се поне от едно от правоимащите
лица).
4. Копие от удостоверението за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителя/
родителите, ако не са вписани в удостоверението за наследници).
5. Декларация за изплащане на паричната помощ – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация
за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ............................, ЛК № ..........................., издадена на ........................ 20….. г. от .............................

Дата .........................................
гр. /с./ ........................................

Подпис на лицето,
което иска помощта:
........................................“

§ 17. Приложения № 8 – 12 се изменят така:

„Приложение № 8
към чл. 11, ал. 1
Вх. № в ТП на НОИ ........................../......................20... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………………………………
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От ..................................................................................................................................................................................................,
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК .........................................................
Адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….....................................................……………….,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..........................................……
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
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Представляван от ......................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
Възнагражденията за м. ................ 20... г. са изплатени/начислени на................ 20 .... г.
(ненужното се зачертава)
Данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за м. …....... 20.…..г. са подадени в компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите на ...........20......г.
На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
1. Брой болнични листове – ............................................................................................
2. Общ брой приложения към болнични листове (вкл. допълнително представени) – ..............
3. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за
остатъка от 135 до 410 календарни дни – ................................................................................
4. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение
при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни (вкл. допълнително
представени) – ........................................................................................
5. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15
календарни дни – ..............................................................................
6.
Общ
брой
приложения
към
заявления-декларации
за
изплащане
обезщетение
при
раждане
на
дете
до
15
календарни
дни
(вкл.
представени) – ..........................................................................................................................

на
парично
допълнително

7. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане
на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни – ..............................................................................................................
8. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при
раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (вкл.
допълнително представени) – ..................................
9. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко
дете – ...................................................................................................
10. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за
отглеждане на малко дете (вкл. допълнително представени) – ......................................................
11. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или
помощи от ДОО – ..................................................................................
12. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични
обезщетения и/или помощи от ДОО (вкл. допълнително представени) – ............................
13. Опис на хартиен/магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, заявлениятадекларации, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Данни за лицето, което представя документите:
.........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., ЛК № ..........................., издадена на .................. 20.... г., от .............................

Дата .............................					

Подпис: .........................................................................
(печат на осигурителя)

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Приложение № 9
към чл. 11, ал. 1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата
І. Болнични листове ............. броя; приложения ............. броя:
1. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .........................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ..............................
в отпуск от ......................................., да се яви на работа на ............................................................................................
приложения ............. бр. – код ..................................................................................................................................................
2. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ......................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ..............................
в отпуск от ......................................., да се яви на работа на .............................................................................................
приложения ............. бр. – код .................................................................................................................................................
3. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ......................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ..............................
в отпуск от ......................................., да се яви на работа на ............................................................................................
приложения ............. бр. – код ..................................................................................................................................................
4. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на .......................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ..............................
в отпуск от ......................................., да се яви на работа на .............................................................................................
приложения ............. бр. – код .................................................................................................................................................
5. Б. л. № ............., серия .......... – 20... г., на ........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ..............................
в отпуск от ......................................., да се яви на работа на ..............................................
приложения ............. бр. – код ................................................................................................
І А. Допълнително представени приложения към болнични листове ............. броя:
1. Към б. л. № …............, серия …........ – 20... г., на ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................………………….,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ............. бр. – код ...............................................
2. Към б. л. № …............, серия …........ – 20... г., на ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................………………….,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ............. бр. – код ...............................................
3. Към б. л. № …............, серия …........ – 20... г., на ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................………………….,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ............. бр. – код ...............................................
4. Към б. л. № …............, серия …........ – 20... г., на ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................………………….,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ............. бр. – код ...............................................
5. Към б. л. № …............, серия …........ – 20... г., на ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................………………….,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ .............................., приложения ............. бр. – код ...............................................
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Номенклатура на приложенията: 01 – Анкетен лист – за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за
медицинската експертиза на работоспособността; 02 – Декларация за обстоятелствата за изплащане на
парично обезщетение при раждане – приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата; 03 – Копие от протокол
на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от
акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ; 05 – Декларация по чл. 39 от
Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството;
12 – Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на
настойник; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата;
15 – Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето
като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването; 16 – Удостоверение за
размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г.
– за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 – Други документи.
ІІ. Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за
остатъка от 135 до 410 календарни дни ............... броя; приложения .............. броя:
1. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
3. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ....................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
4. .............................................................................................................., (име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
ІІ А. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на
парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни ........................
броя:
1. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
3. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
4. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. .............................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
Номенклатура на приложенията: 03 – Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в
случаите по чл. 167 КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата
на детето в случаите по чл. 167 КТ; 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване
на отпуска; 07 – Копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице;
08 – Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице;
09 – Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на
ликвидация или прекратяване на осигурителя; 12 – Копие от акта на кмета на общината или на
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определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 – Декларация за изплащане на
обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 16 – Удостоверение за размера на дневното
парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. – за случаите по чл. 49,
ал. 2 от КСО; 17 – Други документи.
ІІІ. Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
.................. броя; приложения ............... броя:
1. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
3. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
4. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. .........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ .................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
ІІІ А. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на
парично обезщетение за отглеждане на малко дете .................. броя:
1. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
3. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
4. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. ..........................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

Номенклатура на приложенията: 03 – Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в
случаите по чл. 167 КТ; 04 – Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата
на детето в случаите по чл. 167 КТ; 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на
отпуска; 07 – Копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице; 08 – Заверено
от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице; 11 – Препис от
съдебно решение или от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на
детето по реда на чл. 26 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство; 12 – Копие
от акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник;
14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 – Други
документи.
Забележка. В полето „приложения“ се вписват общият брой на приложенията и кодовете им от
посочените номенклатури в т. І, т. І А, т. ІІ, т. ІІ А, т. ІІІ и т. ІІІ А.
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ІV. Декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи
от държавното обществено осигуряване .................. броя; приложения ............... броя:
1. ..............................................................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
ІV А. Допълнително представени приложения към декларации за промяна на обстоятелствата
за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ..................
броя:
1. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр.
Забележка. В полето „приложения“ се вписва общият брой на приложенията в т. ІV и ІV А.
V. Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15
календарни дни ............... броя; приложения .............. броя:
1. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ............................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ...........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
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V А. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на
парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни ........................ броя:
1. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ..........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
Номенклатура на приложенията: 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска;
09 – Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация
или прекратяване на осигурителя; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7
към чл. 8 от наредбата; 17 – Други документи; 18 – Документ от лечебното заведение, удостоверяващ
датата на изписване на детето – за самоосигуряващо се лице; 19 – Заверено от осигурителя копие от
документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето – за осигурено лице.
Забележка. В полето „приложения“ се вписва общият брой на приложенията в т. V и V А.
VІ. Заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след
навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни ............... броя; приложения
.............. броя:
1. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .......................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
VІ А. Допълнително представени приложения към заявления-декларации за изплащане на
парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка
до 410 календарни дни ........................ броя:
1. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
2. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

3. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
4. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ ........................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код .....................................................................................
5. ................................................................................................................................................, ЕГН/ЛНЧ .......................
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ....................... бр. – код ......................................................................................
Номенклатура на приложенията: 06 – Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на
отпуска; 07 – Копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице; 08 –
Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице; 09 –
Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация
или прекратяване на осигурителя; 14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7
към чл. 8 от наредбата; 17 – Други документи.
Забележка. В полето „приложения“ се вписва общият брой на приложенията в т. VI и VI А.
Подпис: ....................................................
(печат)

Приложение № 10
към чл. 11, ал. 8
РЕПУБЛ И К А
Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
Гр. ......................................................
ПК ........, ул. ......................................... № ....., тел. ................, факс .................,
e-mail ……........@nssi.bg
С П Р А В К А
за
приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление
вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ
От ....................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ..................................................
Адрес: .......................................................................................................................................
Телефон: ...........................................
І. БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ........... бр.
2. Представени болнични листове, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – ..................... бр.
3. Общо представени и описани болнични листове (т. 1 + т. 2) – .............................. бр.
4. Непредставени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ....... бр.,
както следва:
б.л. № ............., серия ... – 20... г., на ......................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ............................, причина ..................................................., бр. прил. ............... .
б.л. № ............., серия ... – 20... г., на ......................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ............................, причина ..................................................., бр. прил. ............... .
5. Приети болнични листове – ......................................................................................... бр.
6. Върнати болнични листове – ............................................................. бр., както следва:
б.л. № ............., серия ... – 20... г., на ......................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ............................, причина ..................................................., бр. прил. ............... .
б.л. № ............., серия ... – 20... г., на ......................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ............................, причина ..................................................., бр. прил. ............... .
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7. Общо приложения към болничните листове по т. 3 – ............................................... бр.
8. Приети приложения към болничните листове по т. 5 – ............................................ бр.
9. Върнати приложения към болничните листове по т. 6 – .......................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ....................................................... бр.
ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ
БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ОТ 135 ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ТЯХ:
1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – .... бр.
2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – .................... бр.
3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) – ........................ бр.
4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ..... бр.,
както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
5. Приети заявления-декларации – ................................................................................. бр.
6. Върнати заявления-декларации – ..................................................... бр., както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 – .......................................... бр.
8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 – ....................................... бр.
9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 – ..................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ...................................................... бр.
ІІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ……. бр.
2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – ............. бр.
3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) – ........................ бр.
4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ..... бр.,
както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
5. Приети заявления-декларации – .................................................................................. бр.
6. Върнати заявления-декларации – ....................................................... бр., както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 – ............................................ бр.
8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 – ......................................... бр.
9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 – ....................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ....................................................... бр.
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ІV. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И/ИЛИ ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ............... бр.
2. Представени декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – ................ бр.
3. Общо представени и описани декларации (т. 1 + т. 2) – ........................................... бр.
4. Непредставени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ........... бр., както
следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
5. Приети декларации – ...................................................................................................... бр.
6. Върнати декларации – ......................................................................... бр., както следва:
....................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
7. Общо приложения към декларации по т. 3 – ............................................................. бр.
8. Приети приложения към декларации по т. 5 – ........................................................... бр.
9. Върнати приложения към декларации по т. 6 – ......................................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ...................................................... бр.
V. ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ
РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ........... бр.
2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – .......... бр.
3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) – ........................ бр.
4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ..... бр.,
както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
5. Приети заявления-декларации – ................................................................................. бр.
6. Върнати заявления-декларации – ..................................................... бр., както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 – ........................................... бр.
8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 – ......................................... бр.
9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 – ....................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ........................................................ бр.
VІ. ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ
РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА
ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – .......... бр.
2. Представени заявления-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ – ......... бр.
3. Общо представени и описани заявления-декларации (т. 1 + т. 2) – ........................ бр.
4. Непредставени заявления-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – …….... бр.,
както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
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ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
5. Приети заявления-декларации – ................................................................................... бр.
6. Върнати заявления-декларации – ...................................................... бр., както следва:
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
.........................................................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ......................., причина ................................, бр. прил. ...............
7. Общо приложения към заявления-декларации по т. 3 – ............................................ бр.
8. Приети приложения към заявления-декларации по т. 5 – ......................................... бр.
9. Върнати приложения към заявления-декларации по т. 6 – ....................................... бр.
10. Общо представени допълнително приложения – ..................................................... бр.
Дата:...................................... 		
Приел документите:
...............................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

Приложение № 11
към чл. 12

Вх. № ..................../ ..............20...... г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ..................................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за
периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
От .....................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН / ЛНЧ ........................................................,
адрес за кореспонденция...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................……………..
…………………………………………………………………………………….......................................................………………………………………………….
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...............................................
.....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ......................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ............................................
...........................................................................................................................................................................................................
(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по
заявление-декларация)
считано от .......................... 20.... г.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Болничен лист.
3. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане
на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО – приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата.
4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на
основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни – приложение
№ 2 към чл. 4 от наредбата.
5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание
чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни – приложение № 13 към чл. 4а от наредбата.
6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание
чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни – приложение № 14 към чл. 4б от наредбата.
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Акт за прекратяване на правоотношението.
Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:
...........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ..................., ЛК № ...................., издадена на ............... 20.... г., от .....................
Дата ..........................................
гр. (с.) .......................................

Подпис на лицето, което
иска паричното обезщетение: ...............................

Приложение № 12
към чл. 14, ал. 1

Вх. № в ТП на НОИ ......................../....................20.... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ
за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения
и/или помощи от държавното обществено осигуряване
От .............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................,
адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет..............................……………….. ……………………………………
…………………………………………………………………………………….……………
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...............................................
.....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ..........................................................
Във връзка с изплащане на ........................................................................................................................................
........................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(парично обезщетение за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане по
болничен лист, бременност и раждане по заявление-декларация, отглеждане на малко дете и помощи от
ДОО)
1.
2.
3.
4.
5.

С настоящата ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
........................................................................................... считано от ...................... 20... г.
........................................................................................... считано от ...................... 20... г.
........................................................................................... считано от ...................... 20... г.
........................................................................................... считано от ...................... 20... г.
........................................................................................... считано от ...................... 20... г.

ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по реда на чл.
349 от КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата
лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
Дата ......................................				
гр. /с./ ....................................		

§ 18. Създават се приложения № 13 и 14:

Декларатор: ...............................................................
(подпис)“
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„Приложение № 13
към чл. 4а
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15
календарни дни
От ...............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет.............................………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..............................................
.....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на баща да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете
считано от .................. 20....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ........................... 20.... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................
20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ............... 20.... г., съм осигурен
за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам 12 месеца осигурителен стаж
като осигурен за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено, считано от .................... 20.....г.
4. Детето .......................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на …………............. 20... г., е живо и е ............................................................................................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 КТ считано от ............................. 20....г.
10. С майката на детето се намирам в брак/живея в едно домакинство и съм припознал детето
(ненужното се зачертава).
11. През 15-дневния период при раждане на детето не продължавам да упражнявам трудова
дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите
на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето – за
самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на
изписване на детето – за осигурено лице.
5. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи......................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация
за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва
съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................				
Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и
майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено
за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск)
4. Законоустановеното работно време за длъжността към деня, от който е разрешен отпускът, е ……..
часа.
Дата .......................................		
............................................................................
гр. (с.) ....................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 14
към чл. 4б
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след
навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
От ...................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция......................................................................................................
.................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет.............................………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .................................................
.....................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на .............................................................................................
(баща/осиновител)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете считано от ................................. 20....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................
20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ............... 20.... г., съм осигурен
за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава) и имам 12 месеца осигурителен стаж
като осигурен за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска
отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .................... 20.....г.
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4. Детето .......................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ......................... 20... г., е живо и е ................................................................................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно
семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 КТ считано от ...................... 20....г.
10. През периода след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите
на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо
се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5. Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ......................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са
приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам
декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за
което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата
лихва съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата .......................................			
гр. (с.) ....................................

Подпис: ..................................

Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът след навършване на 6-месечна възраст за остатъка
до 410 календарни дни, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се
зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като
осигурено за общо заболяване и майчинство – да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия осигурителен
стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения
отпуск)
4. Законоустановеното работно време за длъжността към деня, от който е разрешен отпускът, е
…..часа.
Дата .......................................		
гр. (с.) ....................................

..................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Паричните обезщетения за майките
(осиновителите), заварени в отпуск за бременност и раждане, който е започнал преди
1 януари 2009 г., се изчисляват и изплащат по
досегашния ред, като периодът, от който се изчисляват паричните обезщетения, е 6 календарни
месеца, предхождащи месеца на настъпване на
бременността и раждането.
§ 20. Отменя се Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2009 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за изчисляване и
изплащане на паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване, приета
с Постановление № 364 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 13 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10375

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г. и
бр. 13 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „заявление“ се
добавя „по образец съгласно приложение № 1“;
б) в т. 1 думите „съответното териториално
поделение на“ се заличават;
в) точки 2 и 5 се отменят.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „заявление“ се
добавя „по образец съгласно приложение № 2“;
б) в т. 1 думите „в съответното териториално
поделение на агенцията“ се заличават;
в) точка 2 се отменя.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Паричните обезщетения за безработица,
придобити при условията на чл. 233 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, се отпускат въз основа на заявление
по образец съгласно приложение № 3, към
което се прилагат:
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1. документ за регистрация като безработен
от Агенцията по заетостта;
2. акт за прекратяване на правоотношението;
3. удостоверение на командира (началника) на поделението, в което служи кадровият
военнослужещ, за датата на преместване и/
или за времето на участие в международна
операция (мисия);
4. копие от удостоверение за сключен граждански брак.
(4) Заявленията по ал. 1, 2 и 3 се подават
в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) лично
от лицата по постоянен или настоящ адрес.
Към заявленията се прилага и декларация за
банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица по образец съгласно приложение
№ 4, както и копие от документ, издаден от
съответната банка, с данни за личната банкова сметка.
(5) При прието заявление с нередовни или
липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително
писмо с обратна разписка в 7-дневен срок от
приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване
на нередностите.“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато лицето не е намерено на посочения в представените документи адрес,
уведомяването се извършва по реда на чл. 110,
ал. 4 КСО.
(7) Когато в 15-дневен срок от датата на
уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат
представени в териториалното поделение на
НОИ, преценката на правото и определянето
на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните
редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4,
т. 1 КСО.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) По първоначално постъпило заявление
се съставя досие, съдържащо заявлението, документите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 1 и 4
или ал. 3, т. 1 – 4, всички последващи заявления
и жалби на лицето и постановените актове по
правото му на обезщетение за безработица.“
§ 3. В чл. 3 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) За възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица в случаите
по чл. 54д, ал. 5 КСО в 7-дневен срок от прекратяване на трудовата дейност лицето подава
декларация по образец съгласно приложение
№ 5. Изплащането на паричното обезщетение
се възстановява от датата, на която е отпаднало
основанието за прекратяване, за оставащия към
датата на прекратяването период.
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(5) За възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено
при условията на чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, в
7-дневен срок от датата на новата регистрация
лицето подава декларация по образец съгласно
приложение № 5. Изплащането на паричното
обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата
период.“
§ 4. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато по реда на ал. 1 се определи
парично обезщетение за безработица в по-голям размер, разликата се изплаща от датата на
първоначалното отпускане на обезщетението.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство, което води до спиране, възобновяване, прекратяване или изменяне на паричното
обезщетение за безработица, лицето е длъжно
да подаде в териториалното поделение на НОИ
декларация по образец съгласно приложение
№ 5 и съответните доказателства към нея. При
промяна на банковата сметка в 7-дневен срок
лицето трябва да подаде нова декларация по
образец съгласно приложение № 4 и копие
от документ, издаден от съответната банка, с
данни за личната банкова сметка.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното
парично обезщетение за безработица, се вземат
предвид доходите за последните 9 календарни
месеца, предхождащи месеца на прекратяване
на осигуряването, върху които са внесени или
са дължими осигурителни вноски във фонд
„Безработица“.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато в периода по ал. 1, от който се
определя среднодневният осигурителен доход,
се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни
вноски, или през което лицето не е осигурено
за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно доходите по
чл. 54б, ал. 7 КСО.
(4) Среднодневният осигурителен доход
за 9-месечния период, от който се изчислява
дневното парично обезщетение, се определя,
като сборът от доходите по ал. 1 и 3 се раздели на броя на работните дни по календар за
същия период.“
§ 7. В чл. 10 ал. 1 се отменя.
§ 8. Член 11 се изменя така:
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„Чл. 11. Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на правоимащите
лица по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови
сметки въз основа на данните от декларацията
по чл. 1, ал. 4.“
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Националният осигурителен
инстит ут превежда на всяка банка на 15-о
число на месеца общата сума на паричните
обезщетения за предходния месец за всички
правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2.
Преводът се извършва по отделна, разкрита
за целта, сметка на банката.
(2) За разпределението на сумата по ал. 1
и заверяване на личните банкови сметки на
правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ
име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN)
и сума. Списъкът се изпраща на електронен
носител.
(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда паричното
обезщетение за безработица, банката възстановява сумата на НОИ в тридневен срок от
получаването є.
(4) Националният осигурителен институт
сключва договори с всички банки за начина
на превеждане на паричните обезщетения за
безработица.“
§ 10. Членове 13 и 14 се отменят.
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал
безработен всеки от наследниците подава до
ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес
заявление по образец съгласно приложение
№ 6, към което се прилага удостоверение за
законните наследници, декларация за банковата
сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица
по образец съгласно приложение № 4 и копие
от документ, издаден от съответната банка,
с данни за личната банкова сметка. Когато
децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния
им представител.
(2) Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред. Когато децата на починалия
са малолетни или непълнолетни, полагащата
им се част от обезщетението се изплаща на
законния им представител.“
§ 12. Членове 16 и 17 се отменят.
§ 13. Създават се приложения № 1 – 6:
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„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………………………................

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО
От ..........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................................................................................................................................................,
постоянен/настоящ адрес .........................................………....................................…..………...................................,
(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.
Правоотношението ми с .................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

..................................................................... е прекратено считано от ...............................................................
(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ................................................................ в областта на ..............
.............................................. науки.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Нямам отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
3. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност
и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от .................................... до .................................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

4. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на
труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за вис
шето образование за периода от ..................... до .........................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат
документи по настоящ адрес.
3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.
4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ............................
5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или
стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който
Република България е страна.
6. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
7. Други ......................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица – приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам
административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................
Гр. (с.) ..................................

Подпис: ...............................
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Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2

Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………………………….................
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица
на основание чл. 54и от КСО
От ...........................................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ................................................................................................................................................................,
постоянен/настоящ адрес .....................................................................................................................................,
(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция .....................................................................................................................................,
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за дълготрайна безработица по постоянен/настоящ
адрес.
Имам завършена образователна степен ......................................................................................................
в областта на ................................................................... науки.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 КСО.
2. Нямам отпусната пенсия.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат
документи по настоящ адрес.
3. Документ за редовно поддържана регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта наймалко 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на настоящото заявление.
4. Удостоверение, издадено от териториалното поделение на НОИ, за недостигащ сбор от осигурителен
стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 КСО.
5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или
стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна
(в случаите, в които не се представя удостоверението по т. 4), както следва:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. Декларация за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица, по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
7. Други .............................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязват декларираните обстоятелства и приложените документи.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица – приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам
административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................
Гр. (с.) ..................................

Подпис: ...............................
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Приложение № 3
към чл. 1, ал. 3

Вх. № ....................../20........г.
ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………........................
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 233 ЗОВСРБ
От.............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ...............................................................................................................................................................
постоянен/настоящ адрес ......................................................................................................................................
(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.
Правоотношението ми с ....................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

......................…………............................. е прекратено считано от .......................................................................
(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ............................................................... в областта на ...............
.................................................... науки.
ДЕКЛАРИРАМ, че не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване
по чл. 4 КСО.
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат
документи по настоящ адрес.
3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.
4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ..........................
5. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
6. Удостоверение от командира (началника) на поделението, в което служи кадровият военнослужещ,
за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
7. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.
8. Други ............................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица – приложение № 5 към чл. 7 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам
административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ......................................
Гр. (с.) ..................................

Подпис: ...............................
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Приложение № 4
към чл. 1, ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. .........................................................................
Д Е К ЛАРАЦ И Я
за
банковата сметка за изплащане на парично
обезщетение за безработица/дълготрайна безработица
От ...........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................,
адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица е:
банка .................................................................., гр. ...........................................................................................,
IBAN..................................................................................................................., BIC ..........................................,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка трябва да Ви уведомя
с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което
нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...............................

Декларатор: ...........................
(подпис)

Гр. (с.) ...........................

Приложение № 5
към чл. 7, ал. 1

Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………
Д Е К ЛАРАЦ И Я
за
промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна
безработица
От .............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................................................................................................................................................
постоянен/настоящ адрес ......................................................................................................................................
(вписва се адресът, по който е отпуснато обезщетението)

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................
........................................................…………………………………........................................................................................
Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица (ненужното
се зачертава) ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса
за социално осигуряване, считано от ..........................
(дд/мм/гггг)
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2. Правоотношението ми с ......................................................................................…............................…………....
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

..............……………................................................................. е прекратено считано от .............................………….
(дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта е прекратена/нова считано от .......
..................................
(дд/мм/гггг)
4. Отпусната ми е пенсия за ................................................................... считано от ..................................
(посочва се видът на пенсията)

(дд/мм/гггг)

5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност
и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ............................. до ......................................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

6. Договорът за кадрова военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ...........................
(дд/мм/гггг)

7. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/а от международна операция или мисия на ...................…….

(дд/мм/гггг)

8. Други:..............................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват
съответните данни.
ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:
1........................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО
и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
Дата ...............................

Декларатор: ...........................
(подпис)

Гр. (с.) ...........................

Приложение № 6
към чл. 15, ал. 1

Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………………
ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
изплащане на парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, неполучено от починало
лице
От ………………......…………………………………………………............................................………………………………………………...........
(име, презиме, фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ.................................................................................................................................................……………..
постоянен/настоящ адрес .................................................................................................................………...............
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ................................................................................
....................................................................…………………………......................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на ..............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ...................................................................................., починал на....................................................
(дд/мм/гггг)
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2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете .........................................................
....................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..........................., наследник на ................................
(име, презиме, фамилия на детето)

....................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..........................., починал на ....................................,
(име, презиме, фамилия на починалото лице)

(дд/мм/гггг)

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица/дълготрайна безработица, отпуснато от ТП на НОИ – гр. .......................
Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ................... от ................................................................
(представя се поне от един от наследниците).

(дд/мм/гггг)

3. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
4. Други ..........................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ..........................
Гр. (с.) .......................

Подпис: ...............................“

Заключителна разпоредба
§ 14. Отменя се Постановление № 26 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ,
бр. 13 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10376

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица и българските граждани на работа
в чужбина (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на
Върховния административен съд от 2000 г. –
бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния
административен съд от 2001 г. – бр. 52 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от
2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17
от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „земеделски
производители“ се поставя запетая и се добавя
„тютюнопроизводители“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „земеделските производители“ се поставя запетая и се добавя
„тютюнопроизводителите“.
2. В ал. 4 се създава изречение трето:
„Когато в данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени
за извършена трудова дейност през минали
години, лицето подава и коригираща справка

за осигурителния доход за съответната минала
година и довнася окончателната осигурителна
вноска за тези доходи в срока за подаване на
данъчната декларация за предходната година.“
3. В ал. 5 думите „Земеделие и гори“ се
заменят със „Земеделие“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думите „осигурителните
вноски“ се добавя „по чл. 6, ал. 7 от Кодекса
за социално осигуряване“.
2. В ал. 3 думите „които са осигурени за
всички осигурени социални рискове без трудова
злополука и професионална болест и безработица“ се заменят с „когато са осигурени и за
общо заболяване и майчинство“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Минималният размер на осигурителния
доход за самоосигуряващите се лица, които не
упражняват трудова дейност през целия месец,
се определя пропорционално на работните дни
от месеца за периода, през който е упражнявана дейността.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 5. В чл. 5 и 6 думите „нормативно признатите разходи по“ се заменят с „разходите за
дейността, определени по реда на“.
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§ 6. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7
от Кодекса за социално осигуряване;“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 7. В чл. 12 думите „за всички осигурени
социални рискове“ се заличават.
§ 8. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски за работещите в
чужбина по трудово правоотношение с български работодатели се разпределят в съотношението по чл. 6, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от Кодекса
за социално осигуряване, а за работещите по
служебни правоотношения са за сметка на
държавния бюджет.“
§ 9. В чл. 17а думите „или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука,
професионална болест и безработица“ се заменят
с „или и за общо заболяване и майчинство“.
§ 10. В чл. 18 думите „за лицата по чл. 16,
17 и 17а“ се заменят със „за лицата по чл. 13,
ал. 4, чл. 16, 17 и 17а“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Отменя се Постановление № 24 на
Министерския съвет от 2009 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за обществено
осигуряване на самоосигуряващите се лица и
българските граждани на работа в чужбина
(ДВ, бр. 12 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10377

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни вноски,
приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21
от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от
2007 г., бр. 20 от 2008 г. и бр. 12 и 16 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „порционните пари“ се заменят с „храната или левовата є равностойност“.
2. В т. 10 думите „чл. 104, ал. 2, 3 и 4“ се
заменят с „чл. 104“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277,
ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт;“.
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4. Създава се т. 12:
„12. сумите и доволствията по чл. 74, ал. 1 – 4,
разноските по чл. 75 и 76, компенсационните
суми по чл. 81, стойността на паричните и/
или предметните награди при условията и до
размерите по чл. 86 и 87 и обезщетенията по
чл. 112, 117 и 119 – 120 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думите „нормативноопределените разходи“ се заменят с „разходите“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Самоосигуряващо се лице, което с
данъчна декларация за предходната година
декларира доходи, получени за извършена
трудова дейност през минали години, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 8 от
Кодекса за социално осигуряване нов размер
на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 3. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба думите „Националната класификация
на икономическите дейности“ се заменят с
„Класификацията на икономическите дейности
(КИД-2008)“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Отменя се Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2009 г. за изменение и
допълнение на елементите на възнаграждението
и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (ДВ, бр. 12 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10378

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за създаване на механизъм за координация на
управлението на средствата от Европейския
съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Създава Съвет за управление на
средствата от Европейския съюз като орган на
Министерския съвет за координация на мерките
за изпълнение на правителствената политика за
икономическо и социално развитие на страната,
финансирани със средства от Европейския съюз
(ЕС), наричан по-нататък „съвета“.
(2) Съветът разглежда всички въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението и контрола на мерките, финансирани
със средства от ЕС, в т. ч. по:
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1. предприсъединителните програми на ЕС;
2. преходния финансов инструмент;
3. инструмента „Шенген“;
4. оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за гарантиране на
земеделието;
5. фонд „Връщане“;
6. Европейския фонд за интеграция на трети
държави;
7. Европейския бежански фонд;
8. фонд „Външни граници“.
(3) Цялостното организиране и ръководство
на системата за координация на управлението
на средствата от ЕС се осъществява от заместник министър-председателя и министър
на финансите.
Чл. 2. (1) Съветът подпомага Министерския
съвет, като:
1. формулира и предлага приоритетите и
мерките за икономическото и социалното
развитие на страната, финансирани със средства от ЕС;
2. одобрява проектите на Националната
стратегическа референтна рамка на Република
България и на оперативните програми към нея,
както и проекти на други програмни и стратегически документи, предвиждащи финансиране
със средства от ЕС;
3. осигурява съответствие между целите и
приоритетите на документите по т. 2 с тези на
националните политики;
4. координира разпределението на финансовите ресурси за изпълнение на мерките за
икономическото и социалното развитие на
страната и спазването на принципа за допълняемост на националните средства с тези от ЕС;
5. съгласува индикативните годишни работни
програми на оперативните програми по смисъла на чл. 11, ал. 1 от Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по
Програма ФАР на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81
и 95 от 2008 г. и бр. 7 и 16 от 2009 г.);
6. съгласува предложенията до Европейската комисия за големите проекти по смисъла
на чл. 39 от Регламент (EO) № 1083/2006 на
Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и
за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (ОВ,
Специално издание, 2007 г., глава 14, том 02);
7. одобрява обобщен ежемесечен отчет за
напредъка при изпълнението на програмите
по т. 2;
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8. одобрява годишните доклади за изпълнението на програмите по т. 2;
9. предлага и съгласува промени в програмните и стратегическите документи по т. 2, в
т. ч. за преразпределение на средства, които
се утвърждават в съответствие с действащата
нормативна уредба;
10. по предложение на съответните министри
се произнася по проблемни въпроси, свързани
с изпълнението на мерки, финансирани със
средства от ЕС;
11. одобрява годишен доклад за изпълнението
на целите, определени в националните програмни и в стратегическите и плановите документи
за развитието на страната и финансирани със
средства от ЕС, и предлага на Министерския
съвет рамката на приоритетите за финансиране
за следващата бюджетна година.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1,
т. 1 – 4 и 11 съветът взаимодейства със Съвета
за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, Съвета по европейските
въпроси и Съвета за икономическа политика,
а по ал. 1, т. 1, 2 и 11 – и с Икономическия и
социален съвет.
(3) При изпълнението на функциите си по
ал. 1 съветът чрез своя председател предлага
на Министерския съвет за разглеждане проекти на актове, както и проекти на национални
програмни, стратегически и планови документи
за развитието на страната, финансирани със
средства от ЕС.
(4) С доклада по ал. 1, т. 11 съветът отчита
изпълнението на задачите си пред Министерския
съвет. Докладът се представя за разглеждане
от Министерския съвет преди началото на
процедурата за подготовка на законопроекта
за държавния бюджет. След като бъде одобрен,
докладът се публикува на електронната страница
на Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове. Председател на съвета е заместник министър-председателят и министър на
финансите.
(2) Членове на съвета са министърът на
външните работи, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
министърът на труда и социалната политика,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министърът на
околната среда и водите, министърът на земеделието и храните, както и заместник-министър
на вътрешните работи, определен от министъра
на вътрешните работи.
(3) Председателят на съвета може да кани за
участие в заседанията и други министри и ръководители на ведомства, както и представители
на икономическите и социалните партньори и
на неправителствени организации.
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Чл. 4. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. съгласува участието на лицата, представляващи Република България пред Европейската
комисия във връзка с оперативното изпълнение
на програмите и проектите, финансирани със
средства от ЕС;
3. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
5. внася за разглеждане от Министерския
съвет проекти на актове във връзка с приети
от съвета решения;
6. изпълнява и други задачи, свързани с
управлението на средствата от ЕС, възложени
от министър-председателя.
(2) В отсъствие на председателя на съвета
неговите функции се изпълняват от определен
от него член.
Чл. 5. (1) Съветът провежда заседания наймалко веднъж в месеца.
(2) Редовните заседания на съвета се свикват от неговия председател. Председателят на
съвета по своя инициатива или по предложение
на член на съвета може да свиква извънредни
заседания. Предложенията за свикване на извънредни заседания се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 3 дни преди датата на заседанието,
като промени и предложения в него може да
внася всеки член на съвета най-късно един ден
преди заседанието.
Чл. 6. (1) Заседанията на съвета са редовни,
ако на тях присъстват повече от половината от
членовете му. По изключение членове на съвета
могат да бъдат представлявани от определен
от тях заместник-министър, съответно от друг
заместник-министър на вътрешните работи,
определен от министъра на вътрешните работи.
(2) Съветът приема решения с обикновено
мнозинство от присъстващите на заседанието
негови членове.
(3) За приетите решения се съставя протокол, който се подписва от председателя и от
секретаря на съвета.
Чл. 7. (1) Административното, организационно-техническото и експертното обслужване на
дейността на съвета се осигурява от Секретариат
в администрацията на Министерския съвет във
взаимодействие с други звена в администрациите на изпълнителната власт, осъществяващи
функции по:
1. програмиране на средствата от ЕС;
2. оперативно наблюдение на средствата
от ЕС;
3. защита на финансовите интереси на ЕС;
4. информационно осигуряване на управлението на средствата от ЕС.
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(2) Секретар на съвета е съветник към политическия кабинет на министър-председателя.
Чл. 8. (1) Секретариатът осигурява административно и експертно дейността на съвета
във връзка със:
1. програмирането на средствата от ЕС;
2. общото методическо ръководство на управлението и прилагането на хоризонталните
политики на програмите, финансирани със
средствата от ЕС;
3. оперативното наблюдение и контрол на
програмите, финансирани със средства от ЕС;
4. методическото осигуряване на общия подход за предотвратяване и борба с корупцията в
държавните институции във връзка със защитата
на финансовите интереси на ЕС;
5. информационното осигуряване на управлението на средствата от ЕС;
6. надзора на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при
провеждането на обществените поръчки във
връзка с изпълнението на проекти, финансирани
със средства от ЕС;
7. координацията и контрола на дейностите
по засилване на административния капацитет
на централно, регионално и местно ниво за
управление на средствата от ЕС;
8. други задачи, възложени от министърпредседателя или от председателя на съвета.
(2) Секретариатът осигурява дейността на
съвета по ал. 1, като:
1. набира, обобщава и анализира информация
във връзка с управлението на средствата от ЕС;
2. изготвя становища и експертни заключения;
3. текущо предоставя информация и анализи
във връзка с управлението на средствата от ЕС
на министър-председателя и на председателя
на съвета.
(3) Секретариатът изпълнява функциите на
Централен информационен офис по управление на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
Чл. 9. Секретарят на съвета:
1. отговаря за административното и експертното осигуряване на съвета чрез Секретариата
и звената по чл. 7, ал. 1;
2. организира, координира и контролира
подготовката на заседанията на Съвета за управление на средствата от ЕС и участва в тях;
3. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации информация и материали, необходими за анализа и
подготовката на въпросите, които подлежат на
разглеждане от съвета;
4. изпълнява и други функции, определени с
нормативен акт или възложени му от министърпредседателя или от председателя на съвета.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на
постановлението главният секретар на Министерския съвет да организира изготвянето
на проект на постановление за промени в
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
§ 2. Отменят се:
1. Постановление № 104 на Министерския
съвет от 2008 г. за организация и координация
при управлението на средствата от фондовете на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 67, 79 и 108 от 2008 г. и бр. 3
и 16 от 2009 г.).
2. Постановление № 224 на Министерския
съвет от 2008 г. за създаване на Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 81
от 2008 г.; доп., бр. 5 от 2009 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

10379

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави допълнителни средства от централния
бюджет по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2009 г. в размер 2 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват за
бюджетно финансиране на дейността, осъществявана от Националното бюро за правна
помощ във връзка със заплащане на адвокатските възнаграждения и възнагражденията
на адвокатските съвети за осъществената от
тях дейност по администриране на правната
помощ.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2009 г. и
да се предоставят като допълнителни средства
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2009 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник”.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 13 АВГУСТ 2009 Г.

за приемане на критерии и ред за оценяване
на въведените системи на делегирани бюджети
за 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема критерии и ред за оценяване
съответствието на въведените системи на делегирани бюджети със законовите изисквания
съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Предоставя средства в размер
26 000 хил. лв., от които:
1. за насърчаване въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и обслужващите звена, които се финансират по единни
разходни стандарти за едно дете и един ученик – 4000 хил. лв.;
2. за подпомагане прилагането на системата на делегирани бюджети в училищата – 22 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят от
централния бюджет в съответствие с чл. 17 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2009 г.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК) разпределя получените
средства между училищата, детските градини
и обслужващите звена, прилагащи системата
на делегираните бюджети, пропорционално
на основните компоненти на формулата по
§ 68, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2009 г.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да използват до 2000 лв.,
а при наличие на повече от 12 училища, които
финансират – до 3000 лв., от средствата по ал. 1,
т. 2 за разходи по техническо подпомагане за
усъвършенстване на формулите за разпределение на средствата за училищни дейности по
образованието.
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(5) Получените средства по ал. 3 се използват
от директорите на училищата, детските градини
и обслужващите звена за подобряване на материално-техническата база и/или за разплащане
на просрочени задължения.
Чл. 3. Въз основа на получените оценки
при оценяване съответствието на въведените
системи на делегираните бюджети по критериите и по реда на чл. 1 министърът на
финансите по предложение на министъра на
образованието, младежта и науката да извърши съответните корекции по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити и по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание § 69, ал. 4 и 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
І. Критерии за оценяване на въведените системи на делегирани бюджети
А. Критерии и оценки за училищата
Критерии
Оценка
1
2
1. ПРБК е утвърдил формулата за
всяка отделна дейност в срок:
- до 28 февруари 2009 г.		
1
- след 28 февруари 2009 г.		
0,5
2. ПРБК е обсъдил съответната
формула за всяка отделна дейност
с директорите на училища
- да 		
1
- не
0,3
3. С утвърждаване на формулите за
разпределение на средствата ПРБК
е утвърдил и правила за промени в
разпределението на средствата при
изменение на броя на децата и учениците или стойностите по някои от
другите показатели, въз основа на
които се разпределят средствата по
съответната формула
- да 		1
- не 		0
4. Резервът за нерегулярни разходи е
до 5 на сто от средствата по съответната
формула и се разпределя по правила,
утвърдени заедно с формулите

ВЕСТНИК
1
- да
- не
5. ПРБК е предоставил информация
за разпределението на средствата по
звена и по компоненти на формулата
за всяка отделна дейност на интернет
страницата си, а при липса на такава –
по друг подходящ начин
- да		
- не		
6. ПРБК е утвърдил формула за 100
на сто от средствата, които е получил за съответната дейност
- да 		
- не 		
7. Минимум 80 на сто от средствата,
които ПРБК е получил по единни
разходни стандарти за съответната
дейност, се разпределят на базата на
основните компоненти на формулата –
единния разходен стандарт и броя на
учениците
- да 		
- не 		
8. Допълнителните компоненти отговарят на дефинираните в § 68, ал. 4 от
ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. Формулата
не разпределя разходи въз основа на
недопустими компоненти
- да 		
- не 		
9. ПРБК е включил преходните остатъци на училища в бюджетите им
за 2009 г.
- да 		
- не 		
10. ПРБК е делегирал права на директорите на училищата да реализират
собствени приходи, включително приходи от собственост (освен приходи от
собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица,
която има самостоятелно отчитане на
разходите и не представлява част от
присъщата за училището дейност)
- да 		
- частично 		
- не 		
11. ПРБК е включил в бюджетите на
училищата допълнителни средства
над единните разходни стандарти за
утвърдените маломерни и слети паралелки, изчислени при условията и
по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба
№ 7 от 2000 г. за определяне броя
на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена (обн.,
ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49
и 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г. и
бр. 27 и 70 от 2008 г.)
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1
2
- да 		
1
- частично		
0,6
- не 		
0,3
12. Средствата се предоставят от ПРБК
на училищата до 7 работни дни на
месечни части, без да се изисква опис
ване на разходите
- да 		
1
- не		
0,5
Б. Критерии и оценки за детските градини
Критерии
1
1. ПРБК е предоставил права на
директорите на детските градини
на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, а в общините с
районно деление – на второстепенни
или третостепенни разпоредители, при
условие че второстепенен разпоредител
е кметът на район
- да
- не
2. ПРБК е утвърдил формулите за
всяка отделна дейност в срок:
- до 28 февруари 2009 г.
- след 28 февруари 2009 г.
3. ПРБК е обсъдил съответната формула с директорите на детските
градини
- да
- не
4. С утвърждаване на формулите за
разпределение на средствата ПРБК
е утвърдил и правила за промени в
разпределението на средствата при
изменение на броя на децата или стойностите по някои от другите показатели,
въз основа на които се разпределят
средствата по съответната формула.
Резервът се разпределя по правила,
утвърдени заедно с формулите
- да
- не
5. Резервът за нерегулярни разходи е
до 5 на сто от средствата по съответната
формула и се разпределя по правила,
утвърдени заедно с формулите
- да
- не
6. ПРБК е предоставил информация
за разпределението на средствата по
звена и по компоненти на формулата
за всяка отделна дейност на интернет
страницата си, а при липса на такава –
по друг подходящ начин
- да
- не

Оценка
2

1
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1
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1
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1
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7. ПРБК е утвърдил формула за
100 на сто от средствата, които
е получил за съответната дейност
- да
- не
8. Минимум 80 на сто от средствата, които ПРБК е получил по
единни разходни стандарти за съответната дейност, се разпределят на
базата на основните компоненти на
формулата – единния разходен стандарт и броя на децата
- да
- не
9. Допълнителните компоненти
отговарят на дефинираните в § 68, ал. 4
от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. Формулата
не разпределя разходи въз основа на
недопустими компоненти
- да
- не
10. ПРБК е делегирал права на
директорите на детските градини:
- да се разпореждат с целия
бюджет на детската градина
- да се разпореждат частично
с бюджета на детската градина
в частта му разходи за заплати
и осигуровки или други разходи
11. ПРБК е делегирал права на директорите на детските градини да
реализират собствени приходи, включително приходи от собственост (освен
приходи от собственост, когато имотът
е относително териториално обособена
единица, която има самостоятелно
отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за детската
градина дейност)
- да
- частично
- не
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ІІ. Критерии и оценки за обслужващите звена
За оценяване съответствието на въведените
системи на делегираните бюджети на ресурсните
центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности се използват
критериите и оценките за училищата, а за само
стоятелните общежития – критериите и оценките
за детските градини.
ІІІ. Ред за оценяване
Общата оценка за всяка дейност по Единната
бюджетна класификация за 2009 г. на ПРБК се
получава като произведение от оценките по всеки критерий. В случай че някой критерий не е
приложим за отделен ПРБК или дейност, за него
се поставя оценка „1“.
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ІV. Механизъм за разпределение на средствата
1. Получената обща оценка за съответната
дейност се използва като коефициент, с който
се умножава броят на децата и учениците в
дейността (на базата на информацията от информационната система на МОМН „АдминМ“ към
1 януари 2009 г.).
2. Средствата за детските градини и обслужващите звена по чл. 2, ал. 1, т. 1 се разпределят
по ПРБК пропорционално на преизчисления по
т. 1 приравнен брой деца за детските градини и
броя на децата и учениците в обслужващите звена,
прилагащи системата на делегирани бюджети.
3. Средствата за училищата по чл. 2, ал. 1,
т. 2 се разпределят по ПРБК пропорционално на
преизчисления по т. 1 приравнен брой ученици и
единните разходни стандарти за един ученик за
съответната дейност.
V. Документи за оценяване на съответствието
До 3 работни дни от обнародването на постановлението Министерството на образованието,
младежта и науката публикува на електронната
си страница информация за необходимите документи за оценяване на въведените системи на
делегираните бюджети.
VI. Срокове
1. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят необходимите документи
в Министерството на образованието, младежта
и науката в срок до 14 дни от обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“.
2. Оценяването се извършва в двуседмичен
срок от постъпване на документите в Министерството на образованието, младежта и науката от комисия, съставена от представители на
министерствата и ведомствата, финансиращи
дейности по образованието, Министерството на
финансите, Националното сдружение на общините в Република България и представителните
организации на работодателите в системата на
народната просвета.
3. Членовете на комисията по т. 2 не участват в
оценяването на системите на делегирани бюджети
на ПРБК, които представляват.
4. В срока на извършване на оценяването комисията може да изиска и да приеме допълнителни
документи от отделни ПРБК с оглед установяване
на съответствието с критериите.
5. Въз основа на резултатите от оценяването
в едноседмичен срок от приключването му министърът на образованието, младежта и науката
прави предложение до министъра на финансите за
извършване на корекции по бюджетите на ПРБК.
10381

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 14 АВГУСТ 2009 Г.
за определяне на органите за управление,
сертифициране и одит на средствата по Европейския фонд за връщане и за утвърждаване
на Многогодишна програма по Европейския
фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
органите за управление, сертифициране и одит
на средствата, допустими за съфинансиране
от Европейската общност по Европейския
фонд за връщане (ЕФВ), създаден с Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за периода от 2008 до 2013 г. като
част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”.
(2) Утвърждава се Многогодишната програма по ЕФВ за периода от 2008 до 2013 г.,
одобрена от Европейската комисия с Решение № С/2009/1593 от 23 март 2009 г.
Чл. 2. Средствата за съфинансиране се предоставят за изпълнение на Многогодишната
програма по ЕФВ за периода от 2008 до 2013 г.,
съответно на годишните програми, включващи
следните цели и дейности по приоритети:
1. подпомагане доброволното връщане на
лица, които нямат или вече не отговарят на
законовите основания за престой в Република
България, като се осигурят помощ и условия
на доброволно завърналите се граждани в
страните на произход;
2. мерки, засягащи специфичното положение на уязвими лица, подлежащи на връщане
(непълнолетни, инвалиди, бременни, психично
болни, лица – обект на психически, физически
или сексуален тормоз);
3. осъществяване на процедурите по принудително отвеждане на незаконно пребиваващи
граждани на трети страни, с които сътрудничеството в областта на връщането е затруднено, в
съответствие с националното и международното
законодателство в тази област;
4. прилагане на процедури по връщане на
незаконно пребиваващи граждани на трети
страни в сътрудничество с други държави членки
и при необходимост – с Агенция ФРОНТЕКС
и с други организации;
5. информиране и консултиране на лица,
подлежащи на връщане, относно ситуацията
в страната на произход или на трета сигурна
страна;
6. развитие на сътрудничеството между
българските власти и консулските и дипломатическите служби с цел ускоряване процеса на
документиране на лица, подлежащи на връщане;
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7. укрепване на административния капацитет
на националните потенциални получатели на
помощта в областта на миграционната политика и подобряване на регулаторната рамка на
национално ниво.
Чл. 3. Отговорен орган по ЕФВ е дирекция
„Международни проекти” на Министерството
на вътрешните работи, която:
1. отговаря за управлението и изпълнението
на Многогодишната програма по ЕФВ в съответствие с принципа за стабилно управление;
2. внася за одобрение в Европейската комисия предложения за многогодишна програма,
съответно годишни програми, в срок до 1 но
ември всяка година за следващата година;
3. организира процедури за подбор на проекти;
4. получава плащания, извършени от Европейската комисия, и извършва плащания за
крайни бенефициенти;
5. осигурява съгласуваност и взаимно допълване между съфинансиране от ЕФВ и от
други национални и общностни финансови
инструменти;
6. наблюдава предоставянето на съфинансирани продукти и услуги, проверява дали заявените за дейностите разходи са действително
извършени и са в съответствие с общностните
и националните разпоредби;
7. следи за прилагането на система за въвеждане и съхранение в електронен вид на
счетоводната документация за всяка дейност
от годишните програми, както и за събирането на данни за изпълнението, необходими за
финансовото управление, наблюдение, контрол
и оценка;
8. следи крайните бенефициенти и други
организации, участващи в изпълнението на
съфинансираните от ЕФВ дейности, да поддържат отделна счетоводна система или отделна
счетоводна сметка за всички транзакции, свързани с дейността;
9. следи оценяването на многогодишната
програма;
10. следи за това одитният орган да получава за целите на извършване на одити цялата необходима информация за прилаганите
управленски процедури и съфинансираните от
ЕФВ проекти;
11. следи за това сертифициращият орган
да получава за целите на сертифицирането цялата необходима информация за процедурите
и проверките, които се извършват във връзка
с разходите;
12. съставя и внася в Европейската комисия
междинни и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми и декларации
за разходите;
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13. извършва информационна и консултантска дейност и разпространява резултатите от
подпомаганите дейности;
14. сътрудничи на Европейската комисия и
на отговорните органи в останалите държави
членки.
Чл. 4. (1) Упълномощен орган по ЕФВ е
дирекция „Доставки“ на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Отговорният орган делегира на упълномощения орган задачи по организирането и
провеждането на обществени поръчки по ЕФВ.
Чл. 5. Сертифициращ орган по ЕФВ е
дирекция „Финансово-контролна дейност“ на
Министерството на вътрешните работи, която
удостоверява, че:
1. декларацията за разходите е точна и е
съставена въз основа на надеждни счетоводни
системи и подлежащи на проверка оправдателни документи;
2. декларираните разходи съответстват на
приложимите общностни и национални разпоредби и са извършени в рамките на дейности,
подбрани в съответствие с критерии, приложими
за програмата и съответстващи на общностните
и националните разпоредби;
3. за целите на сертифицирането следи дали е
получил необходимата информация от отговорния орган относно процедурите и проверките,
извършвани във връзка с разходите, включени
в декларациите за разходи;
4. за целите на сертифицирането отчита резултатите от всички одити, извършени от или
под ръководството на одитния орган;
5. води счетоводна документация в електронен вид за разходите, декларирани пред
Европейската комисия;
6. следи за възстановяването на всички средства на Общността, за които е установено, че
са били изплатени неоснователно вследствие
на установени нередности, както и на лихвите,
когато е целесъобразно, като води сметка за
подлежащите на възстановяване суми и внася
възстановените суми в общия бюджет на Европейските общности.
Чл. 6. Одитен орган по ЕФВ е Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ към министъра на финансите, която:
1. извършва одити по отношение на ефективното функциониране на системата за управление и контрол;
2. извършва одити на дейности за проверка на декларираните разходи на основата на
подходяща извадка;
3. внася в Европейската комисия в срок до
6 месеца след одобряването на многогодишната програма одитна стратегия, включваща
организациите, които ще извършват одити,
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като гарантира, че основните бенефициенти,
съфинансирани от ЕФВ, ще бъдат одитирани
и одитите ще бъдат разпределени равномерно
през целия програмен период;
4. съставя доклад за всяка годишна програма по ЕФВ.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
на Договора за присъединяване на Република
България към Европейския съюз и чл. 55 във
връзка с чл. 25, ал. 1 от Решение № 575/2007/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от
Общата програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“ във връзка с чл. 40
от Решение на Комисията от 5 март 2008 г.
за определяне на правилата за изпълнение на
Решение № 575/2007/ЕО относно системите за
управление и контрол на държавите членки,
правилата за административно и финансово
управление и допустимостта на разходите по
проекти, съфинансирани от фонда, и чл. 28, ал. 1
от Закона за устройство на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра
на финансите е органът, който изготвя обобщен
годишен доклад за одитите и разходите за Европейския фонд за връщане, Фонда за външни граници, Европейския фонд за бежанци и
Европейския фонд за интеграция на граждани
на трети страни и го изпраща на Европейската
комисия.
§ 3. Министърът на вътрешните работи
утвърждава процедурните наръчници за Европейския фонд за връщане на отговорния
орган и на сертифициращия орган, а изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от ЕС“ утвърждава процедурния наръчник на одитния орган в срок
един месец считано от влизането в сила на
постановлението. Процедурните наръчници
включват процедурните правила за работа на
отговорния орган, сертифициращия орган и
одитния орган.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи и
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10434
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДОГОВОР

между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 27 май 2009 г. – ДВ, бр. 42 от
2009 г. В сила от 1 септември 2009 г.)
Република България и Република Молдова,
наричани по-долу договарящи страни,
водени от желанието да регулират взаимоотношенията си в областта на социалното
осигуряване, се споразумяха за следното:
ЧАСТ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Понятия
(1) За целите на този договор следните понятия означават:
1. „България“ – Република България;
„Молдова“ – Република Молдова;
2. „територия“:
по отношение на България – държавната
територия на България;
по отношение на Молдова – държавната
територия на Молдова;
3. „законодателство“ – закони и други нормативни актове, които се отнасят за областите
на социалното осигуряване, посочени в член 2;
4. „компетентен орган“ – министър, в чиято
компетентност влизат областите на социалното
осигуряване, посочени в член 2;
5. „компетентна институция“ – институция,
която е натоварена с изпълнението на законодателството в областите, посочени в член 2,
или за чиято сметка се извършва изплащането
на обезщетенията съгласно този договор;
6. „орган за връзка“ – институция, посочена от компетентния орган за осъществяване
на директна връзка с цел прилагане на този
договор;
7. „местоживеене“ – място на постоянно
пребиваване в съответствие със законите и
другите нормативни актове на договарящите
страни;
8. „пребиваване“ – място на временно пребиваване в съответствие със законите и другите
нормативни актове на договарящите страни;
9. „осигурено лице“ – лице, което е или е
било подчинено на законодателството на една
от договарящите страни;
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10. „осигурителен стаж“ – периодите, за които са плащани осигурителни вноски, както и
приравнени периоди, които се признават като
такива съгласно законодателството на договарящите страни;
11. „обезщетение“ – всички видове парични
обезщетения или пенсии, включително всички
техни части, увеличения и преизчисления, предвидени в законодателството, посочено в член 2;
12. „пенсия за осигурителен стаж и възраст“ – пенсия, отпускането на която зависи
от осигурителен стаж и възраст или от прослужени години;
13. „майчинство“ – периоди на бременност
и раждане, отглеждане и възпитание на дете,
предвидени в законодателството, посочено в
член 2.
(2) Другите понятия, използвани в този договор, имат значението, което им се придава в
законодателството на съответната договаряща
страна.
Член 2
Материален обхват
(1) Тази договор се отнася до:
Законодателството на България за държавното обществено осигуряване относно:
– обезщетения за временна неработоспособност и майчинство;
– пенсии за осигурителен стаж и възраст
и пенсии за инвалидност поради общо
заболяване;
– пенсии за инвалидност поради трудова
злополука или професионална болест;
– наследствени пенсии;
– парични обезщетения за безработица;
– помощ при смърт.
Законодателството на Молдова за държавното обществено осигуряване относно:
– обезщетения за временна неработоспособност и за майчинство;
– пенсии за възраст и пенсии за прослужени
години;
– пенсии за инвалидност поради общо
заболяване;
– пенсии и обезщетения за инвалидност
поради трудова злополука или професионална болест;
– наследствени пенсии;
– обезщетения за безработица;
– помощи за погребение.
(2) Този договор се прилага и във връзка
с всички нормативни актове, които изменят,
заменят или допълват законодателството, посочено в алинея 1.
(3) Договорът не се прилага по отношение
на законодателството, въвеждащо нови схеми
на социалното осигуряване, освен ако договарящите страни се споразумеят за друго.
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Член 3
Персонален обхват
Този договор се прилага:
1. спрямо всички лица, които са или са били
подчинени на законодателството на едната или
на двете договарящи страни;
2. спрямо лицата, чиито права произтичат съгласно действащото законодателство от правата
на лицата, посочени в алинея 1 на този член.
Член 4
Еднакво третиране
Доколкото този договор не предвижда друго, лицата, които са или са били подчинени
на законодателството на една от договарящите страни, но пребивават на територията на
другата договаряща страна, при прилагане на
законодателството са равнопоставени по права
и задължения на гражданите на първата договаряща страна.
Член 5
Износ на обезщетения
(1) Обезщетения, за които съществува
право съгласно законодателството на една
от договарящите страни, не могат да бъдат
намалявани, изменяни, спирани или прекратявани по съображение, че правоимащото
лице пребивава на територията на другата
договаряща страна.
(2) Алинея 1 не се прилага:
По отношение на България – за социална
пенсия за старост и за обезщетение за безработица.
По отношение на Молдова – за социални
обезщетения, държавни обезщетения, обезщетения при временна неработоспособност, майчинство, безработица, пенсии за прослужени
години, специални пенсии за някои категории
граждани.
(3) Алинея 1 не се прилага, ако правото
на помощ при смърт възниква на основание
законодателството на двете договарящи страни.
Член 6
Разпоредби за несъвместяване
(1) Този договор не предоставя и не запазва
правото на получаване на два или повече вида
обезщетения, отнасящи се до един и същ риск
и за един и същ осигурителен период.
(2) Алинея 1 не се прилага при пенсии за
старост, за инвалидност, при наследяване или
при обезщетения за професионална болест, които се изплащат от компетентните институции
на двете договарящи страни.
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ЧАСТ II
ПРИЛАГАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 7
Общи разпоредби
Ако не е предвидено друго в тази част:
1. Лице, наето на територията на една от
договарящите страни, е подчинено на законодателството на тази договаряща страна, дори
ако то е с местоживеене на територията на
другата договаряща страна или ако седалището
на работодателя е регистрирано или се намира
на територията на другата договаряща страна.
2. Самостоятелно заето лице, осъществяващо
дейност на територията на една от договарящите
страни, е подчинено на законодателството на
тази договаряща страна, дори ако е с местоживеене на територията на другата договаряща
страна.
3. Държавните служители и лицата, считани
за такива, се подчиняват на законодателството
на тази договаряща страна, в администрацията
на която служат.
Член 8
Командировани лица
(1) Лице, наето на територията на едната
договаряща страна, което е командировано от
неговия работодател на територията на другата
договаряща страна, за да извършва там определена работа за този работодател и за негова
сметка, се подчинява на законодателството
на първата договаряща страна за периода на
извършване на тази работа при условие, че
продължителността на работата не надвишава
12 месеца и че лицето не е изпратено да замести
друго командировано лице, което е завършило
периода си на командироване.
(2) Лице, извършващо дейност като само
стоятелно заето лице на територията на едната
договаряща страна, което осъществява дейност
на територията на другата договаряща страна,
продължава да се подчинява на законодателството на първата договаряща страна при
условие, че очакваната продължителност на
тази дейност не надвишава 12 месеца.
(3) Ако продължителността на работата на
лицата, посочени в алинеи 1 и 2, продължи
повече от 12 месеца поради непредвидени
обстоятелства, по съвместно заявление на работодателя и наетото лице или по заявление на
самостоятелно заетото лице, законодателството
на първата договаряща страна продължава да
се прилага до завършване на работата, но за
период, който не надвишава 12 месеца, с разрешение на компетентния орган или посочен
от него орган на договарящата страна, на територията на която е командировано лицето.
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Член 9
Персонал на предприятия за международен
транспорт
(1) Лице, наето в предприятие, осъществяващо международен превоз на хора или товари
по железопътен, автомобилен, въздушен или
речен транспорт за своя сметка или за сметка
на трета страна, със седалище на територията
на едната договаряща страна, се подчинява на
законодателството на тази договаряща страна.
(2) Лице, наето в представителство или клон
на предприятието по алинея 1, което не е командировано, се подчинява на законодателството
на договарящата страна, на чиято територия се
намира представителството или клонът.
Член 10
Екипаж на кораб
Членовете на екипажа на кораб се подчиняват на законодателството на договарящата
страна, под чийто флаг плава корабът.
Член 11
Дипломатически представителства и консулства
За членовете на персонала на дипломатическите представителства и консулствата, както
и за частните домашни работници, наети при
тях, се прилагат съответните разпоредби на
Виенската конвенция от 18 април 1961 г. за
дипломатическите отношения и Виенската
конвенция от 24 април 1963 г. за консулските
отношения.
Член 12
Изключения от разпоредбите на членове 7 – 11
По общо искане на наетия и неговия работодател или по искане на самостоятелно заетото
лице компетентните органи на двете договарящи
страни или посочени от тях органи могат по
взаимно съгласие да направят изключение от
членове 7 до 11 в интерес на едно лице или
на категория лица, при условие че лицето или
лицата се подчиняват на законодателството на
една от договарящите страни.
ЧАСТ III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Г л а в а

1

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И МАЙЧИНСТВО
Член 13
Сумиране на осигурителен стаж
Ако съгласно законодателството на едната
договаряща страна правото на обезщетение
и/или размерът му зависят от придобиването
на определен осигурителен стаж, компетентната
институция на тази договаряща страна взема
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предвид, ако това е необходимо, и осигурителния стаж, придобит съгласно законодателството
на другата договаряща страна, при условие че
тези периоди не съвпадат.
Г л а в а

2

ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ, ПЕНСИИ
ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ И
НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ
Член 14
Определяне правото на пенсия без сумиране
на осигурителен стаж
Ако лицето отговаря на всички необходими
условия за придобиване на право на пенсия
съгласно законодателството на едната договаряща страна и без оглед на осигурителния стаж,
придобит съгласно законодателството на другата
договаряща страна, компетентната институция
определя правото на пенсията изключително
съгласно прилаганото от нея законодателство.
Член 15
Определяне правото на пенсия при сумиране
на осигурителен стаж
(1) Ако съгласно законодателството на една
от договарящите страни правото на пенсия
зависи от придобиването на определен осигурителен стаж, компетентната институция взема
предвид, ако е необходимо, и осигурителния
стаж, придобит съгласно законодателството
на другата договаряща страна, при условие че
тези периоди не съвпадат.
(2) Ако съгласно законодателството на една
от договарящите страни правото на пенсия
зависи от наличието на осигурителен стаж
при осъществяване на дейност в специфични
условия на труд, компетентната институция на
тази договаряща страна ще вземе предвид, ако
е необходимо, осигурителния стаж, придобит
при осъществяване на дейност в специфични
аналогични условия на труд по законодателството на другата договаряща страна, и при
условие че тези периоди не съвпадат.
Член 16
Осигурителен стаж под 12 месеца
(1) Ако общият осигурителен стаж, придобит
съгласно законодателството на едната договаряща страна, е по-малък от 12 месеца и ако въз
основа на това законодателство не възниква
право на пенсия въз основа на този период,
компетентната институция на тази договаряща
страна не отпуска пенсия за този стаж.
(2) Осигурителният стаж по алинея 1 се
взема предвид от компетентната институция
на другата договаряща страна за определяне на
правото на пенсия и на нейния размер.
(3) Ако осигурителният стаж, придобит по
законодателството на всяка договаряща страна,
е по-малко от 12 месеца, този осигурителен
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стаж се взема предвид за определяне правото
на пенсия или на нейния размер от компетентната институция на тази договаряща страна,
по чието законодателство лицето е придобило
последно осигурителен стаж.
Член 17
Изчисляване на пенсии
(1) Ако лицето отговаря на всички необходими условия за придобиване право на пенсия
съгласно законодателството на една от договарящите страни, независимо от осигурителния
стаж, придобит съгласно законодателството
на другата договаряща страна, компетентната институция на първата договаряща страна изчислява пенсията само въз основа на
осигурителния стаж и осигурителния доход,
реализирани съгласно прилаганото от нея
законодателство.
(2) Ако дадено лице има право на пенсия
само при сумирането на осигурителен стаж,
предвидено в член 15 от този договор, пенсията
се изчислява по следния начин:
1. компетентната институция изчислява
теоретичния размер на пенсията, на
която лицето би имало право, ако
целият осигурителен стаж беше придобит съгласно прилаганото от нея
законодателство;
2. въз основа на теоретичния размер
на пенсията, изчислен по точка 1,
се определя действителният размер
на пенсията въз основа на съотношението между осигурителния стаж,
придобит съгласно законодателството
на компетентната институция, и общия осигурителен стаж, придобит по
законодателствата на двете договарящи
страни.
Г л а в а

3

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
Член 18
Определяне на правото на обезщетение
(1) Правото на обезщетение или пенсия
поради трудова злополука или професионална
болест, както и тяхното изплащане се определят в съответствие със законодателството на
тази договаряща страна, на което работещият
е или е бил подчинен по време на настъпване
на трудовата злополука или по време на упражняването на дейност, която може да причини професионалната болест. Това правило се
прилага и в случаите, в които професионалната
болест е била установена, когато работещият
е подчинен на законодателството на другата
договаряща страна.
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(2) Ако работещият е упражнявал трудова
дейност, която може да причини професионална
болест, и е бил подчинен на законодателството
на двете договарящи страни, правата му се
определят изключително съгласно законодателството на договарящата страна, на което
е или е бил подчинен последно. Ако лицето
не отговаря на условията за придобиване на
право на обезщетение на територията на тази
страна, се прилага законодателството на другата
договаряща страна.
Член 19
Влошаване на здравословното състояние вследствие на трудова злополука
В случай на влошаване на здравословното
състояние вследствие на трудова злополука,
докато наетото лице е подчинено на законодателството на другата договаряща страна,
компетентната институция на страната, на
територията на която е настъпила трудовата
злополука, е длъжна да изплати обезщетението,
отчитайки влошаването, съгласно прилаганото
от нея законодателство.
Член 20
Влошаване на здравословното състояние вследствие на професионална болест
При влошаване на здравословното състояние
на лице, което получава обезщетение за инвалидност вследствие на професионална болест
съгласно законодателството на една от договарящите страни, и това става в период, когато
работникът е подчинен на другата договаряща
страна, се прилагат следните разпоредби:
1. ако лицето не е било заето съгласно законодателството на другата договаряща страна
в дейност, която може да предизвика или да
влоши даденото заболяване, компетентната институция на първата страна носи отговорността
за изплащането на обезщетенията, като се взима
предвид и влошеното здравословно състояние,
съгласно прилаганото от нея законодателство;
2. ако лицето е работило съгласно законодателството на другата договаряща страна
в дейност, която може да предизвика или да
влоши даденото заболяване, компетентната
институция на първата страна носи отговорността за изплащането на обезщетенията, без
да се взема предвид влошеното здравословно
състояние, съгласно прилаганото от нея законодателство; компетентната институция на
втората договаряща страна отпуска на лицето
допълнително обезщетение, размерът на което
се равнява на разликата между размера на
обезщетението след влошаване на здравословното състояние и размера на обезщетението,
на което лицето би имало право, съгласно
законодателството, прилагано от компетентната институция на тази договаряща страна
преди влошаването.

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

Член 21
Оценка на неработоспособността, настъпила
вследствие на трудова злополука или професионална болест
При оценката на намалената работоспособност, настъпила вследствие на трудова злополука
или професионална болест, се вземат предвид и
последствията от предишни трудови злополуки
или професионални болести, които е претърпял
работещият, независимо, че те са настъпили,
когато е бил подчинен на законодателството
на другата договаряща страна.
Г л а в а
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ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА
Член 22
Сумиране на осигурителен стаж
(1) Ако съгласно законодателството на една
от договарящите страни правото на обезщетение и/или срокът на изплащане зависи от
наличието на осигурителен стаж, компетентната
институция на тази страна взема предвид, ако
е необходимо, осигурителния стаж, придобит
съгласно законодателството на другата договаряща страна, при условие че тези периоди
не съвпадат.
(2) Алинея 1 се прилага в случай, че осигуреното лице е придобило последния осигурителен стаж на територията на тази договаряща
страна, съгласно законодателството на която
се определя правото на обезщетение.
Член 23
Отпускане на обезщетение
Ако в законодателството, прилагано от
компетентната институция, се предвижда отчитане на получения доход, при определянето
на размера на обезщетението се взема предвид
само доходът, получен от трудова дейност на
територията на съответната договаряща страна.
Г л а в а
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ПОМОЩИ ПРИ СМЪРТ
Член 24
Сумиране на осигурителен стаж
Ако съгласно законодателството на едната
договаряща страна правото на обезщетение
зависи от наличието на осигурителен стаж,
компетентната институция на тази страна взeма предвид, ако е необходимо, осигурителния
стаж, придобит съгласно законодателството
на другата договаряща страна, при условие че
тези периоди не съвпадат.
Член 25
Отпускане на помощи при смърт
(1) Ако лицето е било подчинено на законодателството на едната договаряща страна и е
починало на територията на другата договаряща
страна, смъртта му се разглежда както, ако беше
настъпила на територията на първата страна.
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(2) При възникване на право на помощ
съгласно законодателството на двете договарящи страни:
1. помощта се отпуска изключително въз
основа на законодателството на договарящата страна, на чиято територия е
настъпила смъртта, или
2. ако смъртта е настъпила извън територията на една от договарящите страни,
помощта се изплаща от компетентната
институция, в която лицето е било осигурявано за последен път преди смъртта.
ЧАСТ ІV
РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Орган за връзка
За ефективното прилагане на този договор,
както и за ускоряване и опростяване на съобщенията между компетентните институции на
двете договарящи страни се определят органи
за връзка между договарящите страни.
Член 27
Административно управление и сътрудничество
(1) Компетентните органи на договарящите
страни сключват административно споразумение за прилагане на този договор.
(2) Органите за връзка на двете договарящи
страни определят административни мерки за
прилагането на този договор.
(3) Компетентните институции и органите за връзка на двете договарящи страни се
информират взаимно за предприетите мерки
и извършените промени в законодателството, които са свързани с прилагането на този
договор.
(4) При прилагането на този договор компетентните органи и компетентните институции
на договарящите страни си оказват безплатна
взаимна административна помощ.
(5) При прилагането на този договор компетентните органи и компетентните институции
на договарящите страни могат да се свързват
пряко, както и чрез отговорни служители или
официални представители.
(6) Ако за отпускането на обезщетение
съгласно законодателството на една от договарящите страни е необходимо извършването
на медицински преглед на лице, което живее
на територията на другата договаряща страна,
при поискване от първата страна медицинският
преглед ще бъде извършен на територията, на
която живее лицето, без да се възстановяват
извършените разходи.
(7) Компетентните органи и компетентните
институции на договарящите страни си оказват
взаимно безплатна помощ при прилагането на
този договор.
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Член 28
Използване на официалните езици
(1) За целите на прилагането на този договор
компетентните органи и компетентните институции на двете договарящи страни могат да се
свързват помежду си и с всички заинтересовани
лица, независимо от тяхното местоживеене,
непосредствено на официалните си езици или
на руски език.
(2) Заявления или документи не могат да
бъдат отхвърляни поради това, че са съставени
на официалния език на другата договаряща
страна или на руски език.
Член 29
Освобождаване от пощенски, консулски или
административни такси и легализация
(1) Ако законодателството на една от договарящите страни предвижда всяко удостоверение
или други документи, които се представят съгласно законодателството на тази договаряща
страна, да бъде освобождавано частично или
изцяло от пощенски, консулски или административни такси, същото освобождаване се
прилага към удостоверенията и документите,
които се представят според законодателството
на другата договаряща страна за целите на
прилагане на този договор.
(2) Документите, издадени според установената форма за целите на този договор на
територията на една от договарящите страни,
или техни копия, заверени по установения
ред, се приемат за валидни на територията на
другата договаряща страна без легализиране.
Член 30
Подаване на заявления
(1) Заявления, декларации или други документи, подадени в компетентните органи
и компетентните институции на една от договарящите страни, се смятат за заявления,
декларации или други документи, подадени в
компетентните органи и компетентните институциите на другата договаряща страна.
(2) Заявление за получаване на обезщетение,
подадено съгласно законодателството на една
от договарящите страни, се смята за заявление
за получаване на съответното обезщетение
съгласно законодателството на другата договаряща страна с изключение на случаите, когато
заявителят иска правото на обезщетение да бъде
определено съгласно законодателството само
на едната от договарящите страни.
(3) Заявления, декларации или други документи, които съгласно законодателството на
една от договарящите страни трябва да бъдат
представени в определен срок в компетентния
орган, компетентната институция или друг
официален орган на тази договаряща страна,
се смятат за подадени в тези институции, ако
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са били представени в същия срок в компетентния орган, компетентната институция или
друг официален орган на другата договаряща
страна.
(4) Получените документи, посочени в алинеи
от 1 до 3, се изпращат незабавно чрез органа
за връзка в другата договаряща страна.
Член 31
Процедура за изпълняване на решенията
(1) Подлежащите на изпълнение съдебни
решения и други изпълними документи, издадени в една от договарящите страни, свързани
с вноските за социално осигуряване или други
вземания, произтичащи от този договор, се
признават на територията на другата договаряща страна.
(2) Такова признаване може да бъде отказано
единствено ако противоречи на обществения
ред в договарящата страна, на чиято територия
трябва да бъде изпълнено такова решение или
документ.
(3) Подлежащите на изпълнение съдебни
решения или документи, посочени в алинея 1,
са задължителни за изпълнение на територията
на другата договаряща страна. Процедурата
на изпълнение трябва да съответства на законодателството на договарящата страна, на
чиято територия трябва да бъде извършено
изпълнението.
Член 32
Плащания
(1) Размерът на паричните плащания, дължими при прилагането на този договор, се
определя в паричната единица на договарящата
страна, чиято компетентна институция предоставя тези плащания.
(2) Ако лицето има местоживеене на територията на договаряща страна, различна
от онази, в която се намира задължената
компетентна институция, изплащанията на
парични обезщетения, произтичащи от този
договор, се извършват в свободно конвертируема валута.
(3) Начинът на плащане на обезщетенията
се урежда в административното споразумение
по чл. 27, алинея 1 на този договор.
Член 33
Уреждане на спорове
(1) Всякакви спорове, възникнали по повод
тълкуването и прилагането на този договор, се
решават чрез преки преговори между компетентните органи на договарящите страни.
(2) При липсата на възможност спорът да
бъде решен по реда на алинея 1 на този член
договарящите страни го решават по дипломатически път.
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ЧАСТ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 34
Преходни разпоредби
(1) Този договор не поражда каквито и да
било права на плащане за период преди влизането му в сила.
(2) Осигурителен стаж, придобит съгласно
законодателството на договарящите страни
преди влизането в сила на този договор, се
взема предвид с цел определяне на правата
съгласно този договор.
(3) Всяко едно обезщетение, отпуснато до
датата на влизане в сила на този договор, се
преразглежда съгласно разпоредбите на този
договор само по заявление на лицето, когато
това е по-благоприятно за него.
(4) Разпоредбите на този договор се прилагат
в случай, че правото на съответното обезщетение е било придобито преди влизане в сила
на този договор, но не е било реализирано.
Член 35
Влизане в сила
(1) Този договор подлежи на ратифициране
във всяка от договарящите страни.
(2) Договорът влиза в сила от първия ден
на третия месец след получаване на последното
уведомление за реализация на вътрешните процедури, необходими за неговото влизане в сила.
Член 36
Изменения и допълнения в договора
При взаимно съгласие договарящите страни
могат да правят изменения и допълнения в този
договор чрез подписването на допълнителни
протоколи, които представляват неразделна част
от него, и влизат в сила съгласно разпоредбите
на член 35 от договора.
Член 37
Срок на действие
(1) Този договор се сключва за неопределен
срок.
(2) Всяка договаряща страна има право
да го денонсира по дипломатически път с
писмено известяване на другата договаряща
страна, но не по-късно от 6 месеца преди
края на съответната календарна година. В
този случай денонсираният договор престава
да действа от първия ден на следващата календарна година.
(3) В случай на денонсиране на този договор всички придобити права и обезщетения
съгласно неговите разпоредби се запазват, а
заявленията, подадени преди прекратяване на
действието на договора, ще бъдат разглеждани
в съответствие с неговите разпоредби.
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В потвърждение на което надлежно упълномощените лица на двете договарящи страни
подписаха и подпечатаха този договор.
Сключен в София на 5 декември 2008 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, молдовски и руски език, като
всички текстове имат еднаква сила.
В случай на разногласия при тълкуването
на разпоредбите на договора текстът на руски
език ще се смята за меродавен.
За Република България: За Република Молдова:
Емилия Масларова,
Галина Балмош,
министър на труда и министър на социалната
социалната политика
защита, семейството
и децата
10244

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

относно бъдещето на Здравната мрежа на
страните от Югоизточна Европа в рамките
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно
събрание на 23 април 2009 г. – ДВ, бр. 33 от
2009 г. В сила от 22 април 2009 г.)
Преамбюл
Министерствата на здравеопазването на
Република Албания, Босна и Херцеговина,
Република България, Република Хърватия,
Република Молдова, Република Черна гора,
Република Румъния, Република Сърбия и бивша
Югославска република Македония, наричани
по-нататък за краткост членове на Здравната
мрежа на страните от Югоизточна Европа
(ЮИЕ),
отчитайки, че положителните развития в
ЮИЕ през изминалото десетилетие и необходимостта да се утвърдят значимите постижения
на Пакта за стабилност за ЮИЕ изискват развитието на рамка за сътрудничество, която в
по-голяма степен е основана на инициативата
и ръководната роля на страните от региона, с
продължаваща подкрепа на международната
общност,
съзнавайки, че регионалното сътрудничество
остава първостепенен приоритет в укрепването
на политическата стабилност и възстановяване
на икономиката в региона, в улесняването на
изграждането на доверие и като подпомагащ
инструмент за европейската и евроатлантическата интеграция,
съгласявайки се, че регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването е
важно за стремежите на членовете от ЮИЕ
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към интеграция и присъединяване към ЕС и
също така е важен принос към тяхното икономическо развитие,
припомняйки, че Здравната мрежа на страните от ЮИЕ бе работеща през последните 6
години, ръководеше изпълнението на регионалните технически проекти в областта на общественото здраве и че регионалното сътрудничество
в областта на здравеопазването бе официално
скрепено със споразумението на министрите на
здравеопазването на страните – членки от ЮИЕ,
да изпълнят ангажиментите в декларациите
от Дубровник и Скопие, приети съответно на
Първия форум на министрите на здравеопазването (2001 г.) и Втория форум на министрите
на здравеопазването (2005 г.),
припомняйки, че Уставът на Здравната
мрежа на ЮИЕ бе одобрен в Скопие по време
на Втория форум на министрите на здраве
опазването (2005 г.),
отчитайки политическата, техническата и
финансовата подкрепа и значителните човешки
ресурси, предоставени, за да осигурят функционирането на Здравната мрежа на страните от
ЮИЕ от нейното начало след Декларацията от
Дубровник, от Регионалното бюро на СЗО за
Европа, Съвета на Европа, Банката за развитие
на Съвета на Европа и Пакта за стабилност за
Югоизточна Европа,
отчитайки тясното сътрудничество, участие
и приноса за Здравната мрежа на страните
от ЮИЕ и нейните проекти, предоставен от
редица европейски страни, а именно Белгия,
Франция, Гърция, Унгария, Италия, Норвегия,
Словения, Швеция, Швейцария и Обединеното
кралство,
отчитайки, че регионалното сътрудничество в
ЮИЕ в областта на общественото здраве навлиза
в много важен етап с промени в политическата
ситуация и новосъздаващи се структури, и поспециално новосъздадения Съвет за регионално
сътрудничество, както и с присъединяването на
две от страните – членки на Здравната мрежа на
ЮИЕ (България и Румъния), към Европейския
съюз, изисква адаптиране на Здравната мрежа
на ЮИЕ към новите реалности,
се споразумяха, както следва:
Раздел І – Визия, цел и принципи на Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
Член І – Визия
1. Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
ще продължи да координира и поддържа
регионалното сътрудничество в областта на
общественото здраве с цел продължаване
на реформите в здравните системи в страните – членки от ЮИЕ, и по този начин да
допринесе за икономическото и социалното
развитие през 21-ви век.
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2. Бъдещият институционален и организационен капацитет ще бъде изграден на базата
на съществуващите институционални, човешки
и информационни ресурси в региона на ЮИЕ,
трансформирайки постепенно Здравната мрежа
на ЮИЕ в един жизнеспособен самостоятелен
механизъм, способен да обслужва целта, одобрена от министрите на здравеопазването на
страните от ЮИЕ в декларациите от Дубровник
(2001 г.) и Скопие (2005 г.).
Член ІІ – Цел
Целта на Здравната мрежа на страните от
ЮИЕ е да се подобри здравето на хората в региона на ЮИЕ, като се предоставя и поддържа
инициативата и ръководната роля на страните в
региона в прилагането на съгласувани действия
в приоритетните области на здравеопазването,
определени от министрите на здравеопазването
в страните – членки от ЮИЕ.
Член ІІІ – Принципи
Сътрудничеството в рамките на Здравната
мрежа на ЮИЕ ще продължи да бъде водено
от следните принципи:
1. инициатива и ръководна роля на страните
в региона;
2. партньорство;
3. прозрачност и отговорност;
4. взаимно допълване;
5. устойчивост;
6. равно и активно участие на всички страни – членки от ЮИЕ;
7. разпределение на дейностите и ресурсите
на базата на оценка на нуждите на страните;
8. децентрализация на дейностите и ресурсите;
9. ефикасност.
Раздел ІІ – Членове и партньори
Член ІV – Членове и партньори
1. Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа е съвместна инициатива
на министерствата на здравеопазването на
Република Албания, Босна и Херцеговина,
Република България, Република Хърватия,
Република Молдова, Република Черна гора,
Република Румъния, Република Сърбия и бивша
Югославска република Македония, наричани
по-нататък за краткост страните – членки от
ЮИЕ.
2. Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
ще се стреми към сътрудничество с други
страни и интеграционни организации, както и
с международни и регионални правителствени
и неправителствени организации (по-нататък
наричани „партньори“). Те могат да станат
страни партньори или организации след приемане на съответните решения и Устава на
Здравната мрежа на ЮИЕ и след одобрение
от Здравната мрежа на ЮИЕ.
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3. Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
ще търси експертни съвети и подкрепа от различни институции като например Световната
здравна организация, Съвета на Европа, Банката за развитие на Съвета на Европа, Съвета
за регионално сътрудничество, Европейската
комисия, Европейската инвестиционна банка
и Международната организация по миграция, с
които има история на успешно сътрудничество
и реална перспектива за съвместни дейности.
4. Страните – членки от ЮИЕ, се споразумяват да поемат политически и финансови
ангажименти за минимален, подновяем период
от 5 години.
Раздел ІІІ – Организационна структура
Член V – Общи разпоредби
1. Организационната структура на Здравната
мрежа на страните от ЮИЕ, както е предвидено в нейния устав, се състои от ръководни
и лидерски (Председателство, Изпълнителен
комитет, регионални срещи), административни
(Секретариат) и технически структури (координационни комитети на регионалните проекти в
областта на общественото здраве, регионални
офиси и ръководители за регионалните проекти и национални офиси и ръководители за
изпълнение на проектите).
2. Ролите и отговорностите на Председателството, Изпълнителния комитет, регионалните
срещи, Секретариата, регионалните и националните офиси за изпълнение на проектите
са определени въз основа на Декларацията от
Скопие (2005 г.) и Устава на Здравната мрежа
на страните от ЮИЕ.
3. Работният език на Здравната мрежа за
ЮИЕ, Секретариата и другите органи е английският.
Член VІ – Управление и ръководство: Председателство, Изпълнителен комитет и регионални срещи
1. Председателството ще се осъществява
от Министерството на здравеопазването на
една от страните – членки от ЮИЕ. То ще
се сменя на ротационен принцип на всеки 6
месеца, следвайки азбучния ред на страните, и ще действа на принципа на „тройката”
(екипът се формира от предходния, настоящия
и следващия председател). Страната членка,
която председателства Здравната мрежа, ще
бъде домакин на една регионална среща на
мрежата заедно с една среща на нейния Изпълнителен комитет.
2. Регионалните срещи на Здравната мрежа
на ЮИЕ ще включват един представител на
високо ниво, наричан по-нататък „Национален
координатор по здравеопазване“, и един заместник (alternate), номиниран от Министерството
на здравеопазването на всяка страна – както
страна членка, така и страна партньор, и ще бъ-
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дат отворени за участието на един представител
от всяка организация партньор. Националните
координатори по здравеопазване и заместниците ще бъдат професионалисти, вземащи и/
или влияещи върху вземането на (политически) решения, на ниво заместник-министър
и/или назначени от съответния министър на
здравеопазването.
3. Изпълнителният комитет ще се състои
от 5 членове: трима, представляващи страните
членки, един, представляващ страните партньори, и един член, номиниран съвместно от
заинтересовани интеграционни организации и
международни и регионални правителствени и
неправителствени организации. Членовете на
Изпълнителния комитет ще бъдат избирани от
Здравната мрежа измежду нейните членове въз
основа на техните лични достойнства за период две години. Ако даден член се оттегли или
бъде оттеглен преди приключване на мандата
на Изпълнителния комитет, Здравната мрежа
ще има отговорността за назначаването на
заместник на следващата є регионална среща.
Представители на интеграционни организации
и международни и регионални правителствени
и неправителствени организации имат право да
участват в срещите като наблюдатели с правото
да участват в дискусиите.
4. Здравната мрежа може да избира съветници
към Изпълнителния комитет според техните
лични достойнства с отговорност за подобряване работата на Изпълнителния комитет и
Здравната мрежа.
5. Изпълнителният комитет ще назначава
председател, заместник-председател и рапортьор
за срок две години. Рапортьорът ще действа
също така и като рапортьор на регионалните
срещи на Здравната мрежа, провеждани на
всеки 6 месеца.
6. Ролята и отговорностите на Председателството и Изпълнителния комитет се съдържат
в Устава на Здравната мрежа на страните от
ЮИЕ.
Член VІI – Администрация: Секретариат
1. Секретариатът ще предоставя административна помощ на Здравната мрежа, нейното
Председателство и Изпълнителния комитет.
2. Ролята и отговорностите на Секретариата са отразени в приложение № 1 към този
документ в съответствие с настоящия Устав
на Здравната мрежа. Следва да бъде отбелязано, че бе добавена една допълнителна точка
(точка 8).
3. Постоянното седалище на Секретариата
ще бъде в една от страните – членки на Здравната мрежа.
4. Местонахождението на постоянното седалище на Секретариата ще бъде определено
чрез процедура на открит избор въз основа на
предложения, представени от заинтересовани
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страни членки, като се вземат предвид всички
необходими условия, включително логистика,
човешки ресурси и други технически и ръководни аспекти. Здравната мрежа ще одобри
процедурите за избор, показателите и критериите
въз основа на предложенията, представени от
Изпълнителния комитет.
5. Предложенията ще бъдат оценявани от
комисия, избрана от Здравната мрежа, съставена
от трима представители на страните – членки
от ЮИЕ, и двама независими оценители (от
страни извън региона на ЮИЕ), като се използват посочените процедури, показатели и
критерии по открит и прозрачен начин.
6. Всяко предложение от евентуалната стра
на – домакин на Секретариата, трябва да изпълни следните основни изисквания:
a. осигуряване на статус на юридическо
лице на Секретариата, така че той да може да
упражнява своите функции и да действа без
юридически пречки;
b. освобождаване на Секретариата от местни данъци и задължения за покупки и услуги;
c. освобождаване на служителите на Секретариата, които не са граждани на страната
домакин (или постоянно пребиваващи в страната домакин непосредствено преди наемане
на работа от Секретариата), от имиграционни
ограничения, както и от данък върху доходите
и внасяне на осигурителни вноски;
d. безплатно предоставяне на подходящи офис
помещения, включително модерна инфраструктура и комуникации, както и административна
и логистична помощ и поддръжка.
7. Секретариатът ще разполага с 4 служители
от региона на ЮИЕ, избрани от Изпълнителния комитет според техните професионални
достойнства. Персоналът ще бъде набиран от
Здравната мрежа в съответствие с изискваните
компетенции без дискриминация и вземайки
предвид баланса по отношение на пола и географската представителност на служителите,
ако е уместно, чрез процедура на открит избор
с покана към всички страни членки в региона
на ЮИЕ да излъчат кандидатури. В допълнение
Здравната мрежа може да приема и командироване на външни експерти в Секретариата за
специфични задачи.
Член VІІІ – Технически структури и мрежи: регионални центрове за развитие на здравеопазването
1. Изпълнението на програми, проекти и
дейности в техническите области, договорени
от министрите на здравеопазването, ще бъде
организирано и осъществявано чрез съответните
технически структури и мрежи, включително
регионалните центрове за развитие на здравеопазването, националните институции, националните офиси за изпълнение на проектите,
както и съответните регионални и национални
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структури. Регионалните центрове за развитие
на здравеопазването ще действат като координатори на съответните мрежи.
2. Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
може да определи за регионален център за развитие на здравеопазването или съществуваща
институция, или специално създадена такава в
страна членка, която осъществява дейности в
подкрепа на програмата на Здравната мрежа
в специфична техническа област, определена
от министрите на здравеопазването.
3. Регионалните центрове за развитие на
здравеопазването ще търсят експертни съвети за
цялостното си научно и техническо ръководство,
както и за да предоставят директна подкрепа
за програмите за регионално сътрудничество
за развитие на здравеопазването.
4. Функциите на регионалните центрове за
развитие на здравеопазването са описани в
приложение № 2 към този документ.
5. Всеки регионален център за развитие на
здравеопазването ще осъществява дейности
съгласно годишния си план за работа, изготвен
от центъра и одобрен от Здравната мрежа в
съответствие с процедурите на мрежата, отчитайки нуждите на членовете от ЮИЕ и препоръките на международните партньори, както
и дейностите, осъществявани на национално и
регионално ниво.
6. Критериите, които ще се прилагат при
създаването/определянето на регионалните
центрове за развитие на здравеопазването, са
описани подробно в приложение № 3 към този
документ.
7. Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
е отговорна за създаването/определянето на
регионалните центрове за развитие на здравеопазването в региона на ЮИЕ. Инициативата
за предложения може да идва само от страните – членки от ЮИЕ. Предложенията за създаване/определяне на регионалните центрове се
разглеждат от Здравната мрежа в съответствие
с критериите, изложени в приложение № 3 към
този документ. Като първа стъпка в процеса на
определяне на центрове страните – членки на
Здравната мрежа, чрез консултации в рамките
на мрежата ще разработват проект на план за
работа, съдържащ резултатите и дейностите в
една от одобрените от Здравната мрежа технически области на дейност, в която регионалният
център за развитие на здравеопазването ще
има възможност и готовност да сътрудничи.
Здравната мрежа ще одобрява създаването/
определянето на даден регионален център на
своите регионални срещи, при условие че са изпълнени критериите, залегнали в този документ,
и ще информира страната членка, представила
предложението, за взетото решение.
8. Регионалният център за развитие на
здравеопазването е отговорен за наблюдението
и оценката на своята работа в съответствие с
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разработените показатели. Дейностите ще бъдат
наблюдавани през целия процес на тяхното
изпълнение. На всеки 6 месеца регионалният център за развитие на здравеопазването
ще предоставя на Здравната мрежа редовни
доклади относно напредъка по програмите и
финансирането.
9. Прегледите и оценките ще бъдат разработвани/приспособявани за всяка програма
с цел събиране на информация за процеса и
резултата от дейностите/програмите, т.е. оценяване до каква степен целите на програмата
са постигнати, и изготвяне на предложения
за по-нататъшното развитие на програмата
в нейните последващи етапи. Регионалният
център за развитие на здравеопазването ще
отговаря за прегледите на програмите и вътрешните оценки, включително за разработването
на методите за вътрешна оценка, както и за
планирането и осъществяването на процеса
на оценяване.
Раздел ІV – Финансови разпоредби
Член IX – Секретариат
1. Годишният бюджет на Секретариата на
Здравната мрежа на страните от ЮИЕ ще
покрива разходите за неговите дейности (включително за срещите на Изпълнителния комитет,
но не за регионалните срещи) и разходите на
неговия персонал, състоящ се от 4 служители
(двама технически експерти в областта на
общественото здравеопазване, един финансов
служител и един административен асистент).
Персоналът на Секретариата на Здравната
мрежа може да се увеличава в зависимост от
обема на работа и бъдещи развития.
2. Секретариатът на Здравната мрежа ще
получава вноски от страните членки в региона
на ЮИЕ.
3. Предвидената минимална годишна сума
за работата на Секретариата и срещите на
Изпълнителния комитет е 202 000 евро. Тази
сума ще се покрива от годишните вноски от
всички страни – членки от ЮИЕ.
4. Сумата, която ще се внася от всяка
страна – членка от ЮИЕ, ще се изчислява
въз основа на методологията, разработена за
вноските за Съвета за регионално сътрудничество, съгласно която страните – членки от
ЮИЕ, са категоризирани в 4 групи в съответствие с нивото на техния брутен вътрешен
продукт. Вноските за всяка страна са посочени
в приложение № 4 към този Меморандум за
разбирателство.
5. Финансовите вноски за Секретариата
на Здравната мрежа ще се изплащат от всяка
страна – членка от ЮИЕ, в началото на всяка
година и не по-късно от 1 април.
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6. Местните разходи за организирането и
провеждането на регионалните срещи ще се
поемат от страната, по време на чието председателство се провежда срещата. Местните
разходи ще включват: логистика на срещата
(транспорт от и до летищата, вътрешен транспорт, осигуряване на място за провеждане на
срещата и необходимо оборудване), както и
разходите за изготвяне на материали за срещата,
включително доклада от срещата.
7. Всички разходи, свързани с участието в
регионалните срещи, включително самолетен
билет, настаняване и дневни разходи, ще се
поемат от министерство на здравеопазването,
изпращащо съответния участник.
Член X – Регионални центрове за развитие на
здравеопазването
1. В началния етап регионалните центрове
за развитие на здравеопазването ще се финансират със средства на страната домакин.
Срокът на началния етап ще бъде определен
с решение на Здравната мрежа на една от
редовните є срещи.
2. По време на оперативния етап регионалните центрове за развитие на здравеопазването
ще се финансират съвместно от страната домакин и други страни – членки от ЮИЕ, чрез
парични и материални вноски.
3. Донори, включително интеграционни
организации, международни и регионални
правителствени и неправителствени организации и страни партньори, могат да подпомагат
регионалните центрове за развитие на здравеопазването чрез финансови и материални
вноски.
Член XI – Вноски
1. В допълнение към годишните вноски,
изплащани от страните членки, така както
са изложени в приложение № 4, членове или
партньори на Здравната мрежа могат допълнително да я подпомагат под формата на материални и/или директни парични вноски чрез
Секретариата и/или регионалните центрове за
развитие на здравеопазването.
2. Всички вноски ще бъдат използвани за
осъществяване на дейностите на Здравната
мрежа, установени в годишния є план за работа.
Раздел V – Заключителни разпоредби
Член XII – Изменения
Изменения към този меморандум за разбирателство ще се извършват само в писмена
форма по взаимно съгласие между подписалите
меморандума държави.
Член XIII – Спорове
Всеки спор, възникнал между подписалите меморандума държави, относно неговото
тълкуване и прилагане ще бъде уреждан по
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взаимно споразумение чрез преговори или чрез
други съдебни средства, както е договорено от
подписалите меморандума държави.
Член XIV – Приложения
Всичките 4 приложения към този меморандум за разбирателство са неделима част
от меморандума.
Член XV – Влизане в сила и срок на действие
на този меморандум за разбирателство
1. Този меморандум за разбирателство ще
влезе в сила след подписване от всички под
писали меморандума държави.
2. Без да се засяга правото на оттегляне
на всяка страна, Здравната мрежа и нейните структури ще имат неограничен срок на
действие.
3. При липса на решение за прекратяване
на вноските, които им се предоставят от членовете, дейността на Здравната мрежа и нейните
структури ще бъдат подновявани за последващи
периоди от 5 години.
4. Този меморандум за разбирателство може
да бъде прекратен по съгласие на всички под
писали меморандума държави.
В уверение на посоченото долуподписаните, надлежно упълномощени от техните
правителства, подписаха този меморандум за
разбирателство:
Финализиран на 22 април 2009 г. в едно
копие на английски език.
Приложение № 1
Роли и отговорности на Секретариата на
Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
1. Да подпомага Изпълнителния комитет в
изготвянето на проект на двугодишен стратегически план.
2. Да подпомага Изпълнителния комитет в
изготвянето на проект на годишния бюджет и
план на работа.
3. Да подпомага изпълнението на плана на
работа и да управлява дейностите на Здравната
мрежа на страните от ЮИЕ.
4. Да подпомага усилията за набиране на средства за Здравната мрежа.
5. Да подпомага Изпълнителния комитет в
изготвянето на годишни доклади за техническия
и финансовия напредък за целите на редовната
среща на Здравната мрежа.
6. Да подпомага Изпълнителния комитет в
изготвянето на кратки междинни доклади за
напредък на дейността в средата на всяка финансова година.
7. Да подпомага Изпълнителния комитет в
надлежното усвояване на финансовите ресурси.
8. Да подпомага Изпълнителния комитет и
Председателството на Здравната мрежа в подготовката на шестмесечните регионални срещи на
Здравната мрежа.
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Приложение № 2
Функции на регионалните центрове за развитие на здравеопазването
1. Подпомагане на осъществяването на политиките и приоритетите на Здравната мрежа на
страните от ЮИЕ в различните технически области.
2. Събиране, компилиране и разпространение
на информация, включително чрез изграждането
на регионални инвентари и библиотеки.
3. Участие в съвместни изследвания под ръководството на Здравната мрежа, включително
планирането, извършването, прегледа и оценката
на изследванията, както и подпомагане на прилагането на резултатите от изследванията.
4. Обучение.
5. Уеднаквяване на стандарти и ръководни
указания в конкретни области.
6. Развитие на регионални политики и добри
практики.
7. Развитие и координиране на изпълнението
на програми и дейности.
8. Преглед и оценка на съществуващи практики,
законодателство, политики, стратегии и др.
9. Подпомагане на контактите между страните – членки в Здравната мрежа на ЮИЕ.
10. Сътрудничество с интеграционни организации, както и с международни и регионални
правителствени и неправителствени организации
в технически области на дейност.
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11. Набиране на финансови средства.
12. Изграждане и поддръжка на отчетна система.
13. Управление на проекти, програми и дейности.
При изпълнението на посочените дейности регионалните центрове за развитие на здравеопазването
също така ще подпомагат реализацията на човешки
права и използването на интердисциплинарни и
интерсекторни подходи.

Приложение № 3
Критерии за избор на регионални центрове
за развитие на здравеопазването
1. Научен, технически, административен, финансов и човешки капацитет, с конкретно отношение
към съответната техническа област на дейност.
2. Способност за допринасяне за развитието
на регионалните програми за развитие на здравеопазването.
3. Възможност за устойчиво съществуване за
дълготрайна дейност.
4. Комуникационен капацитет.
5. Капацитет за осъществяване на дейностите
по преглед и оценка.
6. Капацитет за осъществяване на дейности в
подкрепа на програмата на Здравната мрежа на
страните от ЮИЕ.
7. Капацитет за административно и финансово
управление на дейности в различни държави.

Приложение № 4
Вноски на страните членки за дейността на Секретариата на Здравната мрежа на
страните от ЮИЕ
Група

БВП според
Страни
% дял на страната
покупателна 		
(% дял на групата)
способност, 		
от разходите
в милиарди $
I
<10.0
Молдова,
5 % (10 %)
		
Черна Гора
II
<50.0
Албания
10 %
		
Босна и
(40 %)
		
Херцеговина
		
Бивша Югославска
		
република Македония
		
Сърбия		
III
>50.0
Хърватия
15 %
			
(15 %)
IV
>70.0
България
18 %
		
Румъния
(36 %)

Дял в € на
страната

Дял в € на
групата

10 000

20 000

20 000

80 000

30 000

30 000

36 000

72 000

Общо (в €): 202,000
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Годишен бюджет на Секретариата на Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
Годишен бюджет – Секретариат на Здравната мрежа на страните от ЮИЕ
Перо

Брой

Цена/единица (€)

Сума (€)

Общо

Персонал					
108 000
Технически служител
лице
2
36 000
72 000
Финансов служител
лице
1
24 000
24 000
Aдминистративен асистент
лице
1
12 000
12 000
Офис
Наем за офис
терен
1
в натура от местното м-во на здравеопазването
Офисно оборудване
оборудване
1
в натура от местното м-во на здравеопазването
Текущи разноски					
25 000
Телефон
разноска
5
4 000
20 000
Консумативи
разноска
1
5 000
5 000
Интернет страница					
9 600
Изготвяне
разноска
1
4 800
4 800
Поддръжка
разноска
1
4 800
4 800
Пътни разноски					
40 000
Технически служител
разноска
2
20 000
40 000
Срещи на Изпълнителния комитет 				
19 440
Самолетни билети
разноска
16
1 000
16 000
Хотел
разноска
16
80
1 280
Вътрешен транспорт
разноска
16
65
1 040
Дневни
разноска
16
70
1 120
				
Общо (в €)
202 040

Забележка. Нетните заплати на местните и чуждестранните служители ще бъдат съответно коригирани, отчитайки
данъчния статус на съответното лице.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм.,
бр. 20 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите „с решение на КО“ се
добавят думите „по образец съгласно приложение № 5 за инсталациите, които не попадат в
обхвата на приложение № 4 от ЗООС“.
2. В ал. 4 след думите „с решение на КО“ се
добавят думите „по образец съгласно приложение № 6 за инсталациите, които не попадат в
обхвата на Приложение № 4 от ЗООС“.

§ 2. В чл. 7, ал. 1 след думите „с решение
на КО“ се добавя „по образец съгласно приложение № 7 за инсталациите, които не попадат
в обхвата на приложение № 4 от ЗООС“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 текстът „в съответствие с
Наредбата за реда и начина за класифициране,
опаковане и етикетиране на съществуващи и
нови химични вещества, препарати и продукти
(ДВ, бр. 5 от 2003)“ се заменя с „в съответствие
с Наредбата за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества
и препарати (загл. изм. – ДВ, бр. 66 от 2004 г.,
в сила от 01.01.2005 г.)“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 5“ се заменят с „приложение № 8“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За действащи инсталации ПУР включват
и подходящи мерки за постигане на съответните
НДЕ, вкл. ННЕ и/или НОЕ в установените
за целта срокове, доклад за изпълнението на
тези мерки през предходната година и актуални
мерки за изпълнение през настоящата година.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Всеки ПУР се представя ежегодно и
се утвърждава с решение на КО по образец
съгласно приложение № 9. “
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности
с употреба на разтворители от категориите
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съгласно приложение № 1, при които няма
превишаване на установените за тях долни
ПСКР, съгласно приложение № 2, изготвят и
декларират ежегодно пред РИОСВ информация
за консумацията и количеството вложени разтворители съгласно т. 3.1 на приложение № 8,
вкл., с годишните доклади по чл. 125, т. 5
ЗООС, а за инсталациите, за които предстои
въвеждане в експлоатация, и инсталациите по
чл. 21, ал. 2 представят информация за консумацията на разтворители съгласно проектната
мощност – преди датата на въвеждането им в
експлоатация, вкл. със заявленията за издаване
на КР.
(9) Когато с ежегодния ПУР бъде констатирано нарушение на разпоредбите на наредбата,
за дата на извършване на административното
нарушение се счита датата на постъпването на
ПУР в РИОСВ.“
§ 5. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) При съществена промяна на инсталация,
за която е издадено КР, се прилага чл. 20, ал. 8.“
§ 6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Забранява се употребата на
ЛОС по чл. 10, ал. 1, т. 1, с изключение на
случаите по ал. 2.
(2) В случаите, когато замяната на ЛОС по
чл. 10, ал. 1, т. 1 не е възможна, поради липса
на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества, употребата им в
тези инсталации може да бъде продължена само
след получаване на разрешение от министъра
на околната среда и водите, при условие че се
докаже отсъствието на риск за човешкото здраве
и за околната среда, спазват се изискванията
на наредбата и се използва НДНТ.
(3) За операторите на инсталации от обхвата
на приложение № 4 от ЗООС употребата на
веществата по чл. 10, ал. 1, т. 1 се разрешава в
условията на комплексно разрешително, издавано по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.
(4) За издаване на разрешение по ал. 2 операторите подават до министъра на околната среда
и водите заявление на хартиен и електронен
носител по образец съгласно приложение № 10.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. утвърден ПУР за предходната година с
приложени протоколи от анализи като доказателство за съответствие на инсталацията с
изискванията на наредбата;
2. оценка на инсталацията за използвана
НДНТ;
3. актуални протоколи от анализи на работната среда;
4. становище от съответната РИОСВ след
извършена проверка за доказване съответствието на документите по т. 1, 2 и 3;
5. документ за платена такса.
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(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 4 и 5 компетентният орган по
ал. 2 или оправомощено от него длъжностно
лице уведомява заявителя за допуснати неточности и непълноти в тях. Заявителят е длъжен
да ги отстрани в 30-дневен срок от получаване
на съобщението.
(7) Разрешението се издава по образец
съгласно приложение № 11 в 30-дневен срок
от датата на подаване на заявлението или от
отстраняване на недостатъците по реда на ал. 6.
(8) Разрешението е валидно в срок до появата на икономически и технически достъпен
заместител на посочените вещества.
(9) Министърът на околната среда и водите
с мотивирано решение отказва издаването на
разрешeнието, когато операторът не е представил необходимите документи по ал. 5 и 6 или
представените документи доказват несъответствие с изискванията на наредбата или други
нормативни актове.
(10) Разрешението се изпраща на заявителя
в 3-дневен срок от издаването му.“
§ 7. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Министерството на околната
среда и водите изпраща доклад до Европейската
комисия (ЕК) с резултатите от прилагането
на тази наредба през интервал от три години.
Докладът се изготвя въз основата на въпросник
или структурен документ, изготвен от ЕК.
(2) Докладите по ал. 1 се изготвят не покъсно от 9 месеца от края на обхванатия в тях
тригодишен период.
(3) Достъпът до докладите се осъществява
по реда на ЗООС.
(4) Докладите задължително включват
необходимата достоверна и представителна
информация и данни, доказващи изпълнението
на установените в глава втора изисквания.“
§ 8. В § 1, т. 24 думите „но без да включват
окончателно депониране“ се заменят с „но без
да включват окончателно обезвреждане“.
§ 9. Създава се § 1а към допълнителните
разпоредби със следното съдържание:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 1999/13/ЕО на Съвета на ЕО от
11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите
на летливи органични съединения, дължащи
се на употребата на органични разтворители
в определени дейности и инсталации.“
§ 10. В § 12 думите „летливите“ се заменят
с думите „ЛОС“.
§ 11. Параграф 13 се изменя така:
„§ 13. Употребата на ЛОС по чл. 10, ал. 1,
т. 2 в инсталации, попадащи в обхвата на тази
наредба, се забранява, с изключение на случаите,
в които липсват технически и икономически
достъпни, по-малко вредни вещества и препарати, за което преценка се извършва от КО
съгласно чл. 20, ал. 7.“

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

§ 12. Параграф 15 се отменя.
§ 13. Към преходните и заключителните
разпоредби се създава § 18 със следното съдържание:
„§ 18. За дата на първия доклад по чл. 31,
ал. 1 се приема 30.09.2008 г.“
§ 14. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „ал. 1“ се заменят с
думите „ал. 2“.
2. В т. 8, колона 7, забележка 4 след думите
„корабостроене, боядисване на самолети“ се
добавят думите „и други подобни“.
3. В т. 11, колона 7, забележка 2 думите
„чл. 11, ал. 1“ се заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 2“.
§ 15. В заглавието на приложение № 3 думите
„ал. 1“ се заменят с думите „ал. 2“.
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§ 16. В приложение № 4, т. 4.3 се правят
следните изменения:
1. В буква „б“ думите „табл. 2“ се заменят
с „табл. 4“.
2. В табл. 4 думите „намотъчни проводници“
се заменят с „рулони“.
3. Навсякъде в текста на буква „в“ думите
„стойността на неорганизираните емисии“ се
заменят с „норми за неорганизирани емисии“.
§ 17. Досегашното приложение № 5 към
чл. 20, ал. 1 става приложение № 8 към чл. 20,
ал. 1, като в т. 4.1, буква „а“ цифрата „3“ в думите „приложение № 3“ се заменя с „4“.
§ 18. Създава се приложение № 5 към чл. 6,
ал. 3:
„Приложение № 5
към чл. 6, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ……….
Р Е Ш Е Н И Е
№.....................
гр. ...............,.....…..................... г.
На основание чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух във връзка с чл. 6, ал. 3 и § 1, т. 5 от ДР на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.)
УТВЪРЖДАВАМ:
Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения от дейността на ........................
.................................................................................................................................................................................,
(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от .................................................................................................................................................,
(трите имена)

л. карта № ........................................, изд. на .................................................... от ............................................
Схемата е представена в РИОСВ – ………….., с писмо вх.№..................../....................
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ……….. :

§ 19. Създава се приложение № 6 към чл. 6, ал. 4:

(.............................)“

„Приложение № 6
към чл. 6, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ……….
Р Е Ш Е Н И Е
№.....................
гр. ....................…..................... г.
На основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации (наредбата) (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и след като се запознах с
настоящата административна преписка,
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Р Е Ш И Х:
Освобождавам от задължението за спазване на нормите от наредбата и определям норма на обща
емисия (НОЕ).......................................................................................................................................................
за............................................................................................................................................................................ ,
(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от................................................................................................................................................ ,
(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на .......................................... от ..............................................
Решението се основава на следните мотиви:...............................................................................................
(описва се фактическата обстановка – конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната
преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)
При промяна в статута на инсталацията (промяна на собственост, съществена промяна в условията
на експлоатация на инсталацията, значително увеличаване на риска за човешкото здраве и околната
среда и др.) операторът следва незабавно да уведоми РИОСВ за преразглеждане на настоящото решение.
При промяна на най-добрите налични техники (НДНТ) настоящото решение се преразглежда.
Настоящото решение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите с писмо с вх. №………
съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ……….. :
(.............................)“

§ 20. Създава се приложение № 7 към чл. 7, ал. 1:
„Приложение № 7
към чл. 7, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ….......
Р Е Ш Е Н И Е
№.....................
гр. ....................…..................... г.
На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в
определени инсталации (наредбата) (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и след като се запознах с настоящата
административна преписка,
Р Е Ш И Х:
Освобождавам от задължението за спазване на нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) от наредбата и определям ННЕ........................................................................................................................................
за............................................................................................................................................................................,
(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от................................................................................................................................................,
(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на ........................................... от .......................................................
Решението се основава на следните мотиви:..............................................................................................
(описва се фактическата обстановка – конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната
преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)
При промяна в статута на инсталацията (промяна на собственост, съществена промяна в условията
на експлоатация на инсталацията, значително увеличаване на риска за човешкото здраве и околната
среда и др.) операторът следва незабавно да уведоми РИОСВ за преразглеждане на настоящото решение.
При промяна на най-добрите налични техники (НДНТ) настоящото решение се преразглежда.
Настоящото решение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите с писмо с вх. №………
съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ……….. :
(.............................)“

§ 21. Създава се приложение № 9 към чл. 20, ал. 7:
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„Приложение № 9
към чл. 20, ал. 7
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ……….
Р Е Ш Е Н И Е
№.....................
гр. ....................…..................... г.
На основание чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в
определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.)
Р Е Ш И Х:
Утвърждавам План за управление на разтворителите (ПУР) на...............................................................

.....................................................................................................................................................................,
(наименование на оператора на инсталацията (вид дейност по Наредба №7), ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от................................................................................................................................................,
(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на ........................................... от .......................................................
Решението се основава на следните мотиви: ................ (описва се фактическата обстановка – конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната преписка и въз основа на които се прави
изводът за взетото решение, включително и намерението за утвърждаване на норми за общи емисии по
чл. 6, ал. 4 или норми за неорганизирани емисии по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми
за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на
употребата на разтворители в определени инсталации)
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ……….. :
(.............................)“

§ 22. Създава се приложение № 10 към чл. 28а, ал. 4:
„Приложение № 10
към чл. 28а, ал. 4
До......................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за употреба на ………………. по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21 октомври
2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
...............................................................................................................................................................................
(наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК1, ЕГН, телефон на лицето, стопанисващо обекта, местонахождение
и точен адрес на обекта)

На основание чл. 28а от горепосочената наредба.......................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .
(точно наименование на инсталацията)

с настоящото заявявам необходимостта от употреба на ……………… ЛОС по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7
от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.
Приложения: 1.
2.
		
3.
4.

1

Становище на РИОСВ – ……………….№………………………………... г.
Утвърден План за управление на разтворителите с приложени протоколи от анализи за
доказване на съответствие с изискванията на наредбата
Оценка на инсталацията за използвана НДНТ
Актуални протоколи от анализи на работната среда

ПОДПИС:…………………..
(печат)
Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2006 г.)“

§ 23. Създава се приложение № 11 към чл. 28а, ал. 7:
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„Приложение № 11
към чл. 28а, ал. 7
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗ Р Е Ш Е Н И Е
№.....................
гр. ....................…..................... г.
На основание чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в
определени инсталации и във връзка със:
1. Постъпило заявление съгласно чл. 28а, ал. 4 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации №…………/дата…………., заявител
2. Становище на РИОСВ – ………../дата………………………………………………….
3. Утвърден ПУР за ……………г.
4. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ
5. Актуални протоколи от анализи на работната среда
Р Е Ш И Х:
Разрешавам употребата на ……………………….. (посочва се веществото – химически състав и търговско
наименование) на
...............................................................................................................................................................................,
(наименование на оператора на инсталацията (вид дейност по Наредба № 7), ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от................................................................................................................................................,
(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на ........................................... от .......................................................
Решението се основава на следните мотиви:..............................................................................................
(описва се фактическата обстановка – конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната
преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)
Разрешението е валидно в срок до откриване на икономически и технически целесъобразен заместител на посочените вещества, за което операторът е длъжен да уведоми компетентния по издаване на
това разрешение орган.
Разрешението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването му.
Министър:
“

Допълнителна разпоредба
§ 24. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух“ се заменят със думите „Закон за
чистотата на атмосферния въздух“.
2. Думите „министър на промишлеността“, „Министерство на промишлеността“ се заменят съответно
с „министър на икономиката и енергетиката“, „Министерство на икономиката и енергетиката”.
3. Думите „министър на териториалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министър на
регионалното развитие и благоустройството“.

Заключителна разпоредба
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на околната среда и водите:
Дж. Чакъров

Министър на икономиката и енергетиката:
П. Димитров

За министър на регионалното развитие и благоустройството:
С. Ковачев

Министър на здравеопазването:
Евг. Желев
10307
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-582
от 21 юли 2009 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители във връзка с чл. 6 и
приложение ІІІ от Регламент (EO) № 73/2009 на
Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане в
рамките на Общата селскостопанска политика и за
установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО)
№ 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 г. нареждам:
I. Одобрявам условия за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние, като
определям следните национални стандарти:
1. За опазване на почвата от ерозия:
Национален стандарт 1.1. В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и
обработваеми площи с размери над минималния
според схемата за подпомагане (1 ха за СЕПП; 0,5
ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна
площ да се включат минимум 40 % култури със слята
повърхност с изключение на площи за производство
на тютюн.
Национален стандарт 1.2. За отглеждане на земеделски култури се забранява използването на крайречни площи на разстояние минимум 5 m от реката.
Национален стандарт 1.3. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни
тераси в блока на земеделското стопанство и/или
земеделски парцел и сключването на споразумения
между земеползвателите на даден физически блок.
2. За запазване на органичното вещество:
Национален стандарт 2.1. На един земеделски
парцел се забранява монокултурно отглеждане за
повече от две поредни години на лен, слънчоглед,
захарно цвекло, грах.
Национален стандарт 2.2. Задължително е стърнищата от полски култури да се заорават в почвата за
създаване на благоприятни условия за трансформиране
в органично вещество и се забранява тяхното изгаряне.
3. Запазване на структурата на почвата:
Национален стандарт 3.1. Забранява се използване
на земеделска техника в парцели с преовлажнена
почва.
4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка
на естествените местообитания:
Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани,
ползващи постоянно затревени площи (пасища и
ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота
от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или
да извършват минимум 1 коситба годишно.
Национален стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана
храстовидна растителност. Да се провежда борба с
агресивни и устойчиви растителни видове – орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum
spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha
fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus).

За земеделски земи (затревени площи) с висока
природна стойност, земите, попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените
територии, в зависимост от завареното положение
на ливадата или пасището се разрешава да се оставят мозаечно разположени единични или групи
дървета храсти и/или синори до 20 % от общата
затревена площ.
Национален стандарт 4.3. Задължително е да се
запазват съществуващите полски граници (синори)
в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от
навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.
II. Националните стандарти са задължителни за
изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които
ще получават подпомагане по различните схеми на
общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните национални плащания и следните мерки от
Програмата за развитие на селските райони:
1. плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в планински райони;
2. плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в райони, различни от планинските;
3. агроекологични плащания;
4. плащания по НАТУРА 2000 за земи;
5. плащания по НАТУРА 2000 за гори.
III. Условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на
земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и други нормативни актове.
IV. Тази заповед отменя заповед № РД-09-429
от 11.07.2008 г. на министъра на земеделието и
храните.
Министър: В. Цветанов

10356

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-841
от 16 юли 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 9 и ал. 3, изр. последно от Търговския закон, чл. 13, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94Ю-22 от 14.VІІ.2009 г. от Юлиана Генчева Колева, с
която моли да бъде изключена от списъка на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност, изключвам по нейно
желание Юлиана Генчева Колева от Сливен, ул. Г.
С. Раковски 3, от списъка на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със
заповед № ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.
Министър: М. Тачева
10326
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ЗАПОВЕД № ЛС-04-939
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 657, ал. 1, т. 7 във връзка с
чл. 655, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон заличавам
Мария Йосифова Рекина от гр. Раковски, ул. Васил
Левски 2А, от списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със заповед № ЛС-04-72 от 6.ІІ.2006 г. (ДВ, бр. 16
от 2006 г.).
Министър: М. Тачева
10327

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Бургасбус“ – ЕООД,
Бургас, против заповед № 1537/28.ХІІ.2004 г. на кмета
на община Бургас, издадена на основание чл. 17, ал. 4
във връзка с чл. 17, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 14, ал. 2 и чл.
19 от Наредба № 2 на Министерството на транспорта
и съобщенията и решение на Общинския съвет –
гр. Бургас, по т. 16 от проведеното на 30.ХІ.2004 г.
заседание (протокол № 16), по което е образувано
адм. дело № 1614/2007 по описа на Административен
съд – Бургас.
10462
Административният съд – Варна, XXXI състав, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област с административен
център Варна срещу решение № 25-313, т. 2.2 по протокол № 25 от 21.V.2009 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Провадия, с което са приети критериите
и начинът за оценка и класиране на кандидатите
по открита процедура за възлагане чрез конкурс на
превозите по утвърдените транспортни схеми съгласно маршрутните линии от общинската и областната
транспортна схема от квотата на община Провадия,
по повод на което е образувано адм.д. № 1680/2009,
което е насрочено за 6.Х.2009 г. в 14,30 ч.
10347
Административният съд – Кюстендил, VІ състав,
на основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава Серафим
Николов Серафимов с последен известен адрес София, ж.к. Бъкстон, бл. 14, вх. В, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 5.Х.2009 г. в 10 ч. като
заинтересувана страна по адм. д. № 68/2009, образувано по жалба на Иван Георгиев Пенев против
заповед № РД-18-96 от 2.Х.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
10298
Административният съд – Търговище, на основание
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило предложение от областния
управител на област Търговище против решение № 212
на Общинския съвет – гр. Опака, прието с протокол
№ 31 от 22.VІ.2009 г. за допълнение в Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги и Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Опака,
по което е образувано адм. д. № 87/2009.
10422
Врачанският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ по т. д. № 72/2009 призовава длъжника „Бизнес
Иновационен център – Симе“ – АД (в несъстоятелност),
и неговите кредитори да се явят за разглеждане на
иск за отмяна решение на събрание на кредитори-
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те от 26.V.2009 г. в рамките на гр. д. № 617/2007 в
открито съдебно заседание на 25.ІХ.2009 г. в 14 ч., в
сградата на ВрОС.
10366
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание на
„Олимпия“ – ООД, по т. д. № 465/2009 на СГС, ТО,
VІ-3 състав, да се явят в заседание на 23.ІХ.2009 г.
в 13,30 ч. по т. д. № 1191/2009 на СГС, VІ-5 състав,
образувано по искане на ТБ „МКБ Юнионбанк“ със
седалище и адрес на управление София, бул. Ген.
Тотлебен 30 – 32, и „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
София, район „Средец“, ул. Н. В. Гогол 18 – 20, по
чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото събрание на кредиторите на „Олимпия“ – ООД, по т. д.
№ 465/2009 г. Заседанието ще се проведе в Софийския
градски съд, бул. Витоша 2.
10420
Асеновградският районен съд призовава Минчо
Хубенов Чилингиров с последен адрес с. Първомайци, община Горна Оряховица, ул. Захари Стоянов
6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
25.ІХ.2009 г. в 11 ч. като заинтересувана страна по
гр. д. № 639/2009, заведено от Районна прокуратура – Асеновград, по чл. 149, ал. 5 във вр. 147, ал. 2
АПК. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10365
Пазарджишкият районен съд призовава Йордан
Георгиев Алексиев, ЕГН 5808013527, с последен адрес
с. Хаджиево, ул. Тринадесета 16, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.Х.2009 г. в 9 ч. като
ответник по гр. д. № 1867/2009, заведено от Илиана
Димитрова Алексиева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10348
Провадийският районен съд призовава Атча
Ахмед Мехмед, Аджер Ебазер Мехмед, Асибе Ебазерова Мехмедова, Ихбалие Ибрям Осман и Нерман Ибрям Осман с последен адрес с. Белоградец,
област Варна, сега с неизвестен адрес, да се явят
в съда на 10.ХІІ.2009 г. в 10 ч. като ответници по
гр.д. № 98/2009, заведено от Якуб Мехмед Хаджи
ибрям, за делба.
10350
Русенският районен съд, 5 гр. състав, призовава
Михаел Бернд Цайтлер, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 28.Х.2009 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 4750/2009, заведено от Силвия Димитрова Цонева,
по чл. 71, ал. 1 и чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10461
Софийският районен съд, 75 състав, призовава
Найден Величков Павлов с последен известен адрес
София, ж. к. Люлин, бл. 370, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 8.Х.2009 г. в 14,30 ч. като ответник
по гр. д. № 570/2008. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10421
Районният съд – Чирпан, призовава Денка Иванова Танева, ЕГН 6804057637, с последна адресна
регистрация с. Могила, община Стара Загора, област
Стара Загора, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 14.Х.2009 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 178/2009, заведено от Тодор Танев Танев, с правно
основание чл. 341 и сл. ГПК. Ответницата да се яви
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на посочената дата или да изпрати упълномощен
представител, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10349
Варненският окръжен съд, гражданско отделение,
обявява, че е образувано гр.д. № 579/2009 по предявен
от Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, представлявана от председателя
Стоян Кушлев, срещу Пейчо Георгиев Пейчев, ЕГН
690850968, от Варна, ж.к. Възраждане 39, вх. 2, ет. 2, ап. 26,
иск на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане
в полза на държавата на придобитото от ответника
недвижимо имущество, представляващо: апартамент
№ 11, ет. 3, жилищна сграда на блок 2, вх. 2, построен
върху държавна земя в комплекс Стойко Пеев, ж.к.
Изгрев, Варна, с площ 87,60 кв.м, състоящ се от: кухня,
дневна, две спални, баня, тоалетна, пералня, входно
антре и черно антре, заедно с прилежащото му избено
помещение № 11 със застроена площ 16,23 кв.м, както
и 4,9278 % идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж върху припадащата се част на
терена на комплекса, придобит с НА № 140, том ІІ, рег.
№ 6688, дело № 399/2001 от 24.VІІІ.2001 г.; пазарната
оценка на имота към октомври 2008 г. е 123 049 лв.;
1/2 ид.ч. от дворно място, цялото с площ 1340 кв.м
по документ за собственост, а по скица – 1475 кв.м,
в землището на с. Орешак, община Аксаково, област
Варна, съставляващо поземлен имот № 164, включен
в поземлен имот № ІІ-164 и урегулиран поземлен имот
№ ІІІ-164 в кв. 45 по действащ план на с. Орешак,
идентичен с част от имот № 55 в кв. 39 по стар план
на селото, заедно с построената в мястото къща, при
граници: ПИ № 165 съгласно НА № 17, том І, рег.
№ 9588, дело № 521/2006 от 27.VІ.2006 г., и НА № 18,
том ІV, рег. № 9590, дело № 522/2006 от 27.VІ.2006 г.;
пазарната стойност на имота към октомври 2008 г. е
41 540 лв.; ателие № 3 на тавански етаж във Варна,
кв. Виница, местност Дъбравата (Мешелика) с площ
64 кв.м, състоящо се от: входно антре, дневен тракт
с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и две тераси
при граници: ателие № 4, коридор, ателие № 2, както
и 6,0817 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,33 кв.м, и 6,0817 % идеални
части от правото на строеж върху дворното място,
върху което е построена последната, цялото с площ
980 кв.м, представляващо УПИ № І-1038 в кв. 50б по
плана на кв. Виница, при граници УПИ № VІІ-1032,
УПИ № І-1039, УПИ № VІ-1083 и улица, придобит
с НА № 154, том V, рег. № 11263, дело № 875/2007
от 20.ХІ.2007 г.; пазарната стойност на имота към
октомври 2008 г. е 97 856 лв.; 20 дружествени дяла от
капитала на „Сагата“ – ООД, ЕИК 103119637, рег. по
ф.д. № 175/97 на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Роза, бл. 21,
вх. А, ап. 32, притежавани от Пейчо Георгиев Пейчев,
в размер 1000 лв.; сумата 4000 лв. от продажба на лек
автомобил марка „ВАЗ 2121“, модел „Нива 221“, с рег.
№ В 5280 АС; сумата 500 лв. от продажбата на лек
автомобил „БМВ“, модел „520“, с рег. № В 3737 АМ;
сумата 200 лв. от продажбата на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № В 93 02 СС (ПН
от В 4640 АС); сумата 300 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № В
9622 СР. Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 4.ІІ.2010 г. в 13,30 ч.
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД. Указва на
заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху описаното имущество и суми найкъсно в първото по делото заседание, насрочено за
4.ІІ.2010 г., и по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
10351
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 113 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност срещу Дончо Трендафилов Димитров, адрес
за призоваване Харманли, ж.к. Тракия, бл. 15, вх. А,
ет. 6, ап. 32, и Силвия Руменова Чакърова, ЕГН
8203148518, адрес за призоваване ж.к. Тракия, бл. 15,
вх. А, ет. 6, ап. 32, насрочено за първо открито съдебно заседание на 19.X.2009 г. в 10 ч., с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и решение № 206
от 27.V.2009 г. на КУИППД е предявено искане за
отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 417 002 лв.: 1. сграда за комплексни услуги на три етажа с идентификатор
77181.27.72.1 със застроена площ 220 кв. м в Харманли, паркинг „Гергана“, поземлен имот 77181.27.72
по кадастралната карта на Харманли, одобрена със
Заповед № РД-18-9 от 23.III.2006 г. на изпълнителния
директор на АК – София, включваща 7 обекта, ведно
с отстъпеното право на строеж и находящите се в
нея обекти: 1.1. самостоятелен обект за търговска
дейност с идентификатор 77181.27.72.1.1, на едно ниво,
с площ 101 кв. м в сграда 77181.27.72.1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 77181.27.72 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-38 от 5.
VII.2006 г. на изпълнителния директор на АК – София,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – 77181.27.72.1.2, под обекта – няма, над
обекта – 77181.27.72.1.3, 77181.27.72.1.4. 77181.27.72.1.5;
1.2. самостоятелен обект с идентификатор
77181.27.72.1.2, на едно ниво, с площ 88 кв. м в сграда 77181.27.72.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 77181.27.72 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Харманли, одобрени със
Заповед № РД-18-38 от 5.VII.2006 г. на изпълнителния
директор на АК – София, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 77181.27.72.1.1,
под обекта – няма, над обекта – 77181.27.72.1.5; 1.3.
самостоятелен обект за здравни и социални услуги с
идентификатор 77181.27.72.1.3, на едно ниво, с площ
24 кв. м в сграда 77181.27.72.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.27.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-38 от 5.VII.2006 г. на
изпълнителния директор на АК – София, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж
– няма, под обекта – 77181.27.72.1.1, над обекта –
77181.27.72.1.6; 1.4. самостоятелен обект за търговска
дейност 77181.27.72.1.4, на едно ниво, с площ 58
кв. м в сграда 77181.27.72.1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 77181.27.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Харманли,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.III.2006 г. на
изпълнителния директор на АК – София, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – 77181.27.72.1.5, под обекта – 77181.27.72.1.1,
над обекта – 77181.27.72.1.6 и 77181.27.72.1.7; 1.5.
самостоятелен обект за търговска дейност
77181.27.72.1.5, на едно ниво, с площ 95 кв.м в
сграда 77181.27.72.1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 77181.27.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Харманли, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 23.III.2006 г. на изпълнителния директор на АК – София, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж –
77181.27.72.1.4, под обекта – 77181.27.72.1.1 и
77181.27.72.1.2, над обекта – 77181.27.72.1.7; 1.6. самостоятелен обект: жилище, апартамент 77181.27.72.1.6,
на едно ниво, с площ 63 кв. м в сграда 77181.27.72.1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
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77181.27.72 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на Харманли, одобрени със Заповед № РД18-38 от 5.VII.2006 г. на изпълнителния директор на
АК – София, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 77181.27.72.1.7, под обекта – 77181.27.72.1.3, 77181.27.72.1.4, над обекта–няма;
1.7. самостоятелен обект: ателие за творческа дейност
77181.27.72.1.7, на едно ниво, с площ 58 кв. м в сграда 77181.27.72.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 77181.27.72 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на Харманли, одобрени със
Заповед № РД-18-38 от 5.VII.2006 г. на изпълнителния
директор на АК – София, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 77181.27.72.1.6,
под обекта – 77181.27.72.1.4 и 77181.27.72.1.5, над
обекта – няма; 2. поземлен имот – дворно място,
застроено, с площ 513 кв. м, съставляващо имот с
планоснимачен № 216, ведно с построените в него
двуетажна жилищна сграда, северозападен близнак,
лятна кухня и стопанска постройка, които са в режим
на търпимост, съгласно удостоверение на община
Харманли № 39 от 30.I.2008 г., за което дворно място ведно с имот планоснимачен № 217 е отреден
съсобствен УПИ V-216, 217 при уредени регулационни сметки, целият 1188 кв. м, в квартал 27 по ПУП
на с. Доситеево, одобрен със Заповед № 1038 от 1990 г.
на община Харманли, при граници на дворното
място: от две страни улици, УПИ VІ-215 и имот с
планоснимачен № 217 и при граници на УПИ: от две
страни улици, УПИ VІ-215 и УПИ І-218; 3. УПИ ІІ208; 804 кв. м, незастроен, с площ 804 кв. м в кв. 27
по плана на с. Доситеево, одобрен със Заповед № 1038
от 1990 г. на община Харманли, при граници: улица,
УПИ ІІІ-208, 209, 210 и 211 и регулационна линия на
селото; 4. товарен автомобил „Мерцедес“ 409Д, син,
рег. № Х1246АС, рама № 61146810669272, двигател
№ 61791310020086; 5. лек автомобил „Мерцедес“ 200Д,
лимонено жълт, рег. № Х3787АВ, рама № 1232612003448,
двигател № 61591210311674; 6. лек автомобил „ВАЗ“
21061 1500С, светлочервен, рег. № Х4442К, рама
№ 356394, двигател № 3946810; 7. лек автомобил „ВАЗ“
2103, кремав, рег. № Х6971Г, рама № 989471, двигател
№ 3942072; 8. лек автомобил „Мерцедес“ МЛ 270 ЦД,
с в е т л о с и в м е т а л и к , р е г. № Х 0 7 9 7 В В , р а м а
№ WDC1631131X726734, двигател № 61296330041233;
9. лек автомобил „Сузуки Витара“, бордо металик,
Х7757ВК, рама № JSAETD11V00107743, двигател
№ H20A128652; 10. сумата 3022 лв. от продажбата на
апартамент № 7, ет. 2 в жилищна сграда – блок 50,
вх. А, с адрес Харманли, ж.к. България 82, с площ
по скица 56 кв. м, представляващ самостоятелен
обект в сграда с ид. 77181.16.9.1.7 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с ид. 77181.16.9, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: ид. 77181.16.9.1.8, под обекта: ид. 77181.16.9.1.1,
над обекта: ид. 77181.16.9.1.13, а по нот. акт № 137/1997 г.
с площ от 56,48 кв. м, ведно с принадлежащото избено помещение № 7 и 2,175 % идеални части от
общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж, при граници за жилището: от изток – Васил
Стоев Бахаров, ул. Г. Кирков; север – бул. България;
юг – Иван Марков; горе – Недялка и Васил Делчеви;
долу – Тилю Добрев Тилев, а за избеното помещение:
изток – коридор; запад – коридор; север – жилище
№ 19; юг – жилище № 45; горе – Ванчо Гочев Канелов, извършена с нот. акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 150, том I, дело № 1118/1998 на
РС – Харманли, на 26.VI.1998 г.; 11. сумата 3000 лв.
от продажбата на апартамент № 3, ет. 1 в жилищна
сграда – блок АПК, вх. А, кв. Запад, Харманли, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ 81,31 кв. м, ведно с прилежащо-
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то към този апартамент избено помещение № 3 с
полезна площ 11,97 кв. м, както и ведно с 5,449%
идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на жилището: апартаменти с № 2 и 4, стълбище и двор, а за избеното помещение: коридор,
абонатна станция и двор, извършена с нот. акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 16, том VI,
рег. № 5394, дело № 657/2005 на нотариус № 419 с
район на действие – РС – Харманли, на 16.VI.2005 г.;
12. сумата 34 000 евро (66 497,20 лв.) от продажбата
на първи жилищен етаж от построената двуетажна
жилищна сграда върху дворно място 435 кв. м, съставляващо парцел IV, отреден за имот с планоснимачен № 3055, в кв. 56 по плана на Харманли, утвърден със Заповед № 626 от 1979 г., ведно с 1/2
идеална част от общите части на сградата, приземния
етаж и тавана на същата сграда (неразделна част от
нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 155, том ХIV, рег. № 14591, дело № 2485/2006,
схема № 1395 от 19.X.2006 г. на самостоятелен обект
в сграда 77181.17.152.1.1, издадена от АК – СК – Хасково, съгласно която имотът е с предназначение
жилище, апартамент, с адрес Харманли, ул. Неофит
Рилски 84, ет. 1, ап. 1, попада в сграда 77181.17.152.1
от поземлен имот 77181.17.152, ниво 1, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж –
няма, под обекта – няма, над обекта – 77181.17.152.1.2,
прилежащи части: 1/2 ид.ч. от общите части на
сградата, приземния етаж и тавана по кадастралната
карта на Харманли, одобрена със Заповед № РД-189 от 23.III.2006 г. на изпълнителния директор на
АК – София), извършена с нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 155, том ХIV, рег. № 14591,
дело № 2485/2006 на нотариус № 419 с район на
действие – РС – Харманли, на 8.XI.2006 г.; 13. сумата 2200 лв. от продажбата на апартамент № 26, ет. 5,
вх. А в жилищна сграда – бл. № 50-4, построен върху
държавна земя в Харманли, ул. Лозенград 8, със
застроена площ 41,51 кв. м, състоящ се от една стая,
кухня и сервизни помещения, ведно с принадлежащото към този апартамент избено помещение № 26
с полезна площ 4,04 кв. м, ведно с 1,445% идеални
части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, извършена с нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, том III,
рег. № 6139, дело № 513/2002 на нотариус № 419 с
район на действие – РС – Харманли, на 20.IX.2002 г.;
14. сумата 13 380 лв. от продажбата на апартамент
№ 7, ет. 1, вх. В в жилищна сграда – бл. № 115, построен върху държавна земя, парцел II, кв. 115 по
ПУП на Харманли от 1979 г. в Харманли, ул. Александър Стамболийски 8, със застроена площ 60,81
кв. м, състоящ се от две стаи и кухня, ведно с принадлежащото към този апартамент избено помещение
№ 7, ведно с 2,066% от правото на строеж върху
мястото и съответните идеални части от общите
части на сградата, извършена с нот. акт за покупкопродажба на недвижим имот № 118, том II, рег.
№ 3210, дело № 283/2007 на нотариус № 463 с район
на действие – РС – Харманли, на 18.VI.2007 г.; 15.
сумата 1320 лв. от продажбата на автомобил „Форд
Транзит“ ФТ 150, бял на цвят с ДК № Х 16 58 Т; 16.
сумата 500 лв. от продажбата на автомобил „Мерцедес 230“, бял на цвят, с ДК № Х 16 78 Х; 17. сумата
2000 лв. от продажбата на лек автомобил „Мерцедес
Е 300 ТД“, тъмносин металик, вариант Седан, рег.
№ Х 6688 АХ; 18. сумата 48 лв. от продажбата на
автомобил „Тойота Корола“, светлокафяв на цвят, с
ДК № Х 66 88 С; 19. сумата 43,84 щатски долара
(62,98
лв.)
по
банкова
сметка
№ BG11UNСR96601150132101 USD, открита на 21.
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II.1994 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД; 20. сумата
43,42 лв. по банкова сметка № BG86CECB97901081
на ЦКБ, клон Хасково; 21. сумата 8000 лв., представляващи подобрения в недвижим имот по § 4 ЗСПЗЗ,
№ 27.670 от 0,500 дка в местността „Юртлука“, землището на Харманли; 22. самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 77181.11.142.1.10 в Харманли,
област Хасково, по кадастралната карта, одобрена
със Заповед № РД-18-9 от 23.III.2006 г. на изпълнителния директор на АК – София, с площ 93 кв. м, с
адрес Харманли, ул. Велико Търново 18, ет. 1, който
самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 77181.11.142.1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 77181.11.142, ниво 1, с предназначение:
жилище, апартамент на етап завършен груб строеж,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж – 77181.11.142.1.11, 77181.11.142.1.9; под
обекта – 77181.11.142.1.5, 77181.11.142.1.4,
77181.11.142.1.2, 77181.11.142.1.3; над обекта –
77181.11.142.1.14, с прилежащи части: ведно с мазе
№ 8, с площ 6,03 кв. м, при граници на мазето: стълбище, избено помещение № 1, избено помещение
№ 5, коридор, ведно със 7/16 % ид. части от общите
части на сградата, както и ведно с 47,77/641 ид.
части от поземлен имот с идентификатор 77181.11.142 –
застроен и незастроен, целият с площ 641 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), стар
идентификатор: кв. 159, парцел ХХVII, планоснимачен № 506, при съседи на поземления имот: 77181.11.143,
77181.11.167, 77181.11.168. Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД
в срок до приключване на устните състезания в
първата инстанция.
10367
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3073 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1807/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Диас транс“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж. к. Еленово, бл. 60, ет. 3, ап. 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба и търговия
в страната и в чужбина със стоки от собствено производство – на строителни материали, промишлена и
битова електроника, електрическа техника, хранителни
и други стоки, машини и съоръжения, резервни части, полуфабрикати и готови изделия; производство,
изкупуване, преработка и продажба на животинска
продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед,
пчелни продукти и цветя в страната и в чужбина;
таксиметрови и авторемонтни услуги; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост; лицензионни сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги; международен превоз на пътници
и товари, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 40 000 лв., с
едноличен собственик на капитала Захарула Йосиф
Хандолия, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37187
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3089 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1819/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „СВБ“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Банско, ул. Пирин, комплекс Тодорини кули, вх. Б, ап. 6, с предмет
на дейност: покупка, строителство, обзавеждане и
поддържане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем, внос, износ и търговия в страната и чужбина със строителни материали; търговско
представителство и посредничество; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба първоначален,
преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни, складови, лизингови и превозни сделки
– превоз на пътници, стоки и товари в страната и в
чужбина; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги; посредническа дейност; търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина; внос и износ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стив Бол, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
37188
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 3058
от 18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1128/2007 промени за „Д
– М конфекшън“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Кресна, Промишлена
зона, в Кюстендил, ул. Индустриална 51.
37189
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3033 от 14.IХ.2007 г. по ф. д. № 1104/2006 промени
за „Елперфектстрой“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Илиян Йовчев Илиев; вписва
като съдружници Алина Кирилова Кръстева, Явор
Кирилов Тодоров и Оля Кирилова Тодорова; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Кирил Русев Тодоров.
37190
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3088 от
19.IХ.2007 г. по ф. д. № 1818/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ели – Коци“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Рилци,
община Благоевград, 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; продажба на едро
и дребно на компютри и компютърни компоненти,
телефони и аксесоари; проектиране, разработване и
внедряване на софтуерни продукти; изграждане, ремонт
и поддръжка на локални мрежи; далекосъобщителни
дейности; предоставяне достъп до интернет; изработка и поддръжка на уебстраници; всякакви законни
услуги, извършвани по интернет; покупка на ценни
книжа с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина; складови
и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически
(туроператорска и турагентска дейност), рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел отдаване под наем, продажба и посредничество
при сделки с тях, лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мария Георгиева Георгиева, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37191
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3043 от
17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1791/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хатцис“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
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Сандански, бул. Скопие 1, с предмет на дейност:
транспортно-експедиционно обслужване; покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско
посредничество и представителство; комисионни,
превозни сделки в страната и в чужбина; складови,
лицензионни сделки с недвижима и интелектуална собственост и услуги, свързани с вътрешния и
международния туризъм; рекламно-информационни,
програмни, импресарски и услуги по покупката,
строежа, обзавеждането и продажбата на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Александрос
Хатцис, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37192
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3049 от 17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1047/2006 промени за „Мобс“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Благой Иванов Страков; вписва като
съдружник и управител Татяна Лазарова Колчагова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Николай Георгиев Колчагов и Татяна
Лазарова Колчагова заедно и поотделно; премества
адреса на управление от Банско, ул. Пирин 95, в
Банско, ул. Мингьо Тодев 14.
37193
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3131 от 24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1633/2006 промени
за „Сандански МОЛ“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 4 000 000 лв.
37194
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 3100
от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 431/2006 промени за „Тачеви 92“ – ООД: вписва прехвърляне на търговското
предприятие на едноличен търговец с фирма „Стефан
Тачев – Тачеви – 92“ (рег. по ф. д. № 3347/92) по
описа на БлОС на „Тачеви 92“ – ООД (рег. по ф. д.
№ 431/2006 по описа на БлОС), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения.
37195
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3105
от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1651/2007 промени за „Алдент“ – ЕООД: освобождава като управител Ренета
Борисова Тодорова; вписва като управител Спаска
Здравкова Фезова-Кипрова, която ще управлява и
представлява дружеството.
37196
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3180
от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 495/2007 промени за „Кри
строй“ – ООД: вписва като съдружник и управител
Тодорка Вангелова Иванова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Тодорка
Вангелова Иванова, Петър Ангелов Стоянов и Христо
Димитров Иванов заедно и поотделно.
37197
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3034 от 17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1032/2007 промени
за „Лукспакаж“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Гоце Делчев, ул Александър Стамболийски 11, в с. Огняново, община
Гърмен; вписа промяна в името на едноличния
собственик на капитала от Запиридоу Ангелики на
Сапириду Ангелики.
37198
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 3103 от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1069/2007 промени за „Костел“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
търговското предприятие на едноличен търговец с
фирма „Костел – Константин Личев“ (рег. по ф. д.
№ 4914/91 по описа на БлОС) на „Костел“ – ЕООД,
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения.
37199
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3208 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1878/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Автомивка експрес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Зарево 3, ет. 1, 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 сделки, стоков контрол, дърводобив, производство и продажба на дървен материал и негови
производи, търговия с петрол и петролни продукти,
сделки в страната и в чужбина с промишлени стоки
за автомивки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, дистрибуторски, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, сделки по превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина със собствен и нает
превоз, откриване и експлоатация на автомивки и
автокъщи, дистрибуторска дейност в страната и в
чужбина със стоки и съоръжения за експлоатация
на автомивки и автокъщи, авторемонтни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Лазаров Данаилов и Цветанка Стоянова Данаилова, които го представляват и управляват заедно
и поотделно, и е с неограничен срок.
37200
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3201 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1872/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Роза транс“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Шар планина 2, с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопанска продукция – животинска и растителна,
търговия с промишлени и непромишлени стоки, стоки
за бита, комисионна и оказионна дейност (търговия),
транспорт на товари, товаро-разтоварна дейност, услуги
в областта на туризма, организиране и провеждане
на екскурзии в страната и в чужбина, хотелиерство,
кафетерия, увеселителни мероприятия, производство
и продажба на тестени и сладкарски изделия (след
снабдяване със съответните разрешителни), продажба
на безалкохолни и алкохолни напитки (след снабдяване със съответните разрешителни), електроженни и
оксиженни услуги, строителни услуги, таксиметрови
услуги на пътници и товари със съответен и нает
транспорт в страната и в чужбина (след снабдяване
със съответните лицензии и разрешителни), ремонт
на автомобили, боядисване, антикварна търговия,
уникати, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Харалампос Захареас Кумпус, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37201
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3143 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1840/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Емили – про-
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ект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Полковник Дрангов 6, ет. 2, 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;
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни; складови и лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Емилия Илиева Тунева, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
37202
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3144 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1841/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Петранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Тодор Александров 41, с предмет на дейност: продажба
на стоки от собствено производство; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина; складови
и сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йордан Петрушевски, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37203
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3239
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 1898/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Белами – 2007“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 54, вх. А, ет. 1, ап. 15,
с предмет на дейност: строителство, проектиране и
обзавеждане на обществени, жилищни и производствени сгради, изработка и продажба на строителни,
изделия от бетон и керамика, консултантска дейност
в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, превоз на стоки и пътници в страната и
в чужбина, комисионни, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски, информационни и програмни услуги, консултантска дейност в страната и в чужбина,
преводи и легализация, внос, реализация и сервиз на
автомобили, строителна и селскостопанска техника,
производство и търговия със селскостопански стоки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ваньо Златанов Петров, който
го представлява и управлява, и е с неограничен срок.
37204
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3234 от
28.IХ.2007 г. по ф. д. № 1894/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Хаджигеоргиу брос“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Рилци, община Благоевград, с предмет на дейност: превозни,
спедиционни и комисионни сделки; покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; складова и лизингова
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дейност, търговско представителство и посредничество;
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
и импресарска дейност; ресторантьорство, сладкарство
и хлебарство; търговия с автомобили, части за тях,
нефт и нефтопродукти; счетоводно-програмни услуги
и експертизи; издателска, печатарска, преводаческа и
книжарска дейност, търговия с недвижими имоти и
външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емануил Стилианос Хаджигеоргиу и Николаос Стилианос Хаджигеоргиу, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
37205
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ вписа с решение № 3067 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 653/99 заличаване на „Калабак – 99“ – ЕАД.
37206
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3179
от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1289/2007 преобразуването
на „Кар флеш“ – ЕООД, гр. Симитли, в дружество
с ограничена отговорност „Кар флеш“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Симитли, ул. Октомврийска 7, с капитал 5000 лв.; вписва като съдружник
и управител Йордан Лъчезаров Стойков; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Светослав Лъчезаров Стойков и Йордан Лъчезаров
Стойков заедно и поотделно.
37207
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3132 от 24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1748/2007 промени
за „Пелекис транспорти България“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието на фирмата – „Пелекис
интернейшънъл транспорт“ – ЕООД.
37208
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3240
от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 1899/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Гого транс“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич,
ул. Калабак 12Б, 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; покупко-продажба
на всякакви промишлени и селскостопански стоки,
авточасти и строителни материали; производство и
търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и
други изделия от кожа, ишлеме; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили; складови и лицензионни
сделки; стоков контрол; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; таксиметрови услуги; сервизни и административни услуги;
дърводобив и дървопреработване; внос и продажба
на МПС и авточасти, търговия с петролни продукти,
производство на дограма, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мирослав Георгиев Арнаудов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37209
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3247
от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 1901/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „АПС“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Сава Михайлов 8, ет. 3, с предмет на дейност: строителство, ремонт, модернизация и реконструкция на
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строителни обекти в страната и в чужбина; внос и
износ на всякакви строителни материали и машини;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг; дървопреработване и мебелно производство; покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; транспортни
услуги в страната и в чужбина; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; представителство и
посредничество, комисионни сделки в страната и в
чужбина; внос на всякакви МПС и резервни части
за тях и търговия с тях; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги; продажба на стоки от собствено
производство; продажба на хранителни стоки; както
и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Янита Андреева Георгиева, която го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37210
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3237 от
28.IХ.2007 г. по ф. д. № 1897/2007 вписа еднолично с
ограничена отговорност „Хари – стил“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Склаве, ул. Партизанска 19, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, шивашка дейност,
транспорт в страната и в чужбина, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина, стоков
контрол, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Луиза Живкова Спасова, която го представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
37211
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3207 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1877/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лик – 2007“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце
Делчев, ул. Иван Вазов 12, 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;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, ремонтни, сервизни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Лиляна Георгиева Кръстилова, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37212
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3205 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1875/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Перфект мебел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18, ет. 13, ап. 52, 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 по-
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средничество; 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;
посреднически услуги при продажба и наемане на
недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емил Любомиров Захариев и Стоян
Владимиров Пудев и се представлява и управлява от
Емил Любомиров Захариев и е с неограничен срок.
37213
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3177 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1867/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Голчев – В“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Кърналово,
община Петрич, ул. Мусала 6, 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 сделки в страната и в чужбина; складови и сделки с интелектуална собственост;
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; хотелиерски и туристически услуги,
туристически сделки в чужбина; стоков контрол;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валери
Вангелов Голчев, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
37214
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3176 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1866/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Антипасти оптима“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. 22-ри
октомври 14, 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; международен превоз на товари;
складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Василев и
Кирил Борисов Христов, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
37215
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3175 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1868/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Марияна Балтаджиева – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Гоце Делчев, ул. Средна 11, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти (след получаване на съответното разрешение
от компетентните органи). Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Марияна Костадинова Балтаджиева, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
37216
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3150 от
26.IХ.2007 г. по ф. д. № 1847/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алекс билд
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инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Александър Стамболийски 35, с предмет на дейност: сделки по проучване, проектиране,
строителство, ремонт и експлоатация на жилищни
и стопански сгради; сделки по изграждане и експлоатация на консултантски и търговски центрове
за ремонт, управление, обзавеждане, отдаване под
наем и продажба на недвижими имоти; консултантски сделки относно промяна предназначението на
терени, както и цялостна подготовка на документи
за изгарждане на сгради; извършване на сделки по
внос и износ на стоки и услуги; сделки по представителство и дистрибуция на стоки и услуги на
български и чуждестранни компании; складови и
сделки по изграждане, експлоатация и управление
на търговски обекти за реализация на промишлени
и непромишлени стоки. Дружеството е с капитал
5500 лв., с едноличен собственик на капитала Кирилка Стоянова Трайкова, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37217
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3152 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1849/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Емайл 5“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Якоруда, ул.
Екзарх Йосиф 18, с предмет на дейност: покупкопродажба 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 сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни, услуги, лизинг, стоков контрол,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба внос, износ и реекспорт на стоки
и суровини, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на стопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, проектиране и строителство на сгради, строителен монтаж
и технически услуги, дървопреработване, дървообработване, продажба и износ на дървен материал,
мебели и детайли, добиване на дървен материал,
ресторантьорство, транспортна дейност, шивашки
услуги, автомонтьорство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Борис Георгиев Ботушанов,
Георги Борисов Ботушанов и Красимир Борисов Ботушанов, които го представляват и управляват заедно
и поотделно, и е с неограничен срок.
37218
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3206 от 27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1876/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „В
енд Д – Импер“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Христо Чернопеев 35,
с предмет на дейност: проучвателни, проектантски,
доставни, строителни, монтажни услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина; търговия
със стоки от собствено производство в страната и
в чужбина; търговско представителство и посредничество, агентство; комисионни, спедиционни,
складови, лизингови, консигнационни, оказионни
и лицензионни сделки; туристически, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни, консултантски услуги; превозни сделки в
страната и в чужбина; таксиметрови и автосервизни
услуги, автомивка и услуги за пътна помощ. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Александров Анакиев, който
го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37219
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3204 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1874/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Казос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Капитан Никола Парапанов 9, ет. 6, ап. 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, препработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети моторни
превозни средства; складови и лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Зоя Кирилова Ангова, която
го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37220
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3203 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1873/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „КМ транс“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47, офис 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;
комисионни, спедиционни, превозни; складови; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; транспортна дейнсот в страната
и в чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски услуги и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Константинос Моугкогианис, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37221
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3106 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1549/2005 вписа промени за
„Аптеки Антонови“ – ЕООД: вписва нов предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
37222
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с
решение № 3258 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 783/2005
промени за „Виторио“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала и управител Таня
Костадинова Янева; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Маргарита Костадинова
Димитрова; премества седалището и адреса на управление от гр. Сандански, ул. Банска 2, в София, ж.
к. Красно село, ул. Пчела 2, ет. 1, ап. А2.
37223
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3172 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1862/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Инатекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово,
ул. Димо Хаджидимов 87, с предмет на дейност:
производство и продажба на трикотажно мъжко,
дамско и детско облекло; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни;
складови; лицензионни и сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Иванов Гелемеров, Иван
Кирилов Гелемеров и Надежда Димитрова Гелемерова, представлява се и се управлява от Александър
Иванов Гелемеров и е с неограничен срок.
37224
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3236 от
28.X.2007 г. по ф.д. № 1896/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Емайл 1Г“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Якоруда, ул.
Екзарх Йосиф 18, 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 транспортни сделки в страната и в чужбина;
застрахователни сделки, банкови и валутни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос,
износ и реекспорт на суровини; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
стопанска продукция, промишлени стоки и предмети
на бита; проектиране, строителство на сгради; строителен монтаж и технически услуги; износ на дървен
материал, дървопреработване, дървообработване и
дърводобив, ресторантьорство; транспортна дейност,
шивашки услуги, автомонтьорство. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Борисов Ботушанов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37225
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3224 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1888/2007 вписа акционерно
дружество „Деливъри БЛ“ – АД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Георги С. Раковски
16, ет. 1, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска, инвестиционна и производствена дейност;
вътрешно- и външнотърговска дейност; посредничество, агентство, представителство в страната и в
чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал
600 000 лв., разпределен в 60 000 поименни акции
с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите: Костадин Василев Величков – изпълнителен
директор, Георги Димитров Видолов – председател, и
Мирослав Димитров Праматаров – зам.-председател,
представлява се от изпълнителния директор Костадин
Василев Величков и от председателя на СД Георги
Димитров Видолов заедно и е с неограничен срок.
37226
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3222 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1886/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Роси – РТ“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич,
ул. Ванга 14, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
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собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; международни превози на товари и пътници;
складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг, експорт и импорт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Росен
Трайчев Тасков, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
37227
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3095 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1823/2007 вписа акционерно
дружество „Рила голф и СПА ризорт“ – АД, със
седалище и адрес на управление Разлог, ул. Бяла
река 12, с предмет на дейност: изграждане, експлоатация, поддръжка, развитие и управление на голф
комплекс в община Разлог, спортно-развлекателна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, огранизиране и провеждане на музикално-артистична дейност,
предоставяне на спортни, културни,комунало-битови,
информационни, транспортни, рекламни и други видове услуги, свързани с вътрешния и международен
туризъм; маркетингова и рекламна дейност, управление
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 50
000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в
състав: Николай Георгиев Калоянов, Йордан Иванов
Каназирев, Костадин Георгиев Калоянов, Костадин
Василев Кулин и Магдалена Николова Коцакова;
представлява се от изпълнителните директори Николай Георгиев Калоянов, Йордан Иванов Каназирев,
Костадин Георгиев Калоянов заедно и поотделно и
е с неграничен срок.
37228
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3094 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1822/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Мосом“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Мусомища, ул. Топлика 5,
община Гоце Делчев, с предмет на дейност: строителство, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки
или други вещи с цел да ги продаде в първоначален,
преработен или обработен вид; ресторантьорство,
таксиметрови и транспортни услуги в страната и
чужбина; дърводобив; дървопреработка; производство
и продажба на изделия от дърво; продажба на стоки
от собствено производство; амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ;
туристически, рекламни, информационно програмни,
импресарски услуги; търговско представителство и
посредничество; комисионни и спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки;
сделки с интелектуална собственост; изкупуване и
продажба на МПС и резерви части за тях; хотелиерски услуги; шев на облекло и бельо. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Георгиев
Ряхов и Александър Димитров Хаджидиманов, представлява се и се управлява от Петър Георгиев Ряхов
и е с неограничен срок.
37229
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3110 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1826/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мимис транс“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Шар планина 2, с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка и реализация на
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селскостопанска продукция – животинска и растителна,
търговия с промишлени и непромишлени стоки, стоки
за бита, комисионна и оказионна дейност (търговия);
транспорт на товари, товаро-разтоварна дейност, услуги
в областта на туризма, организиране и провеждане
на екскурзии в страната и чужбина, хотелиерство,
кафетерия, увеселителни мероприятия, производство
и продажба на тестени и следкарски изделия след
снабдяване със съответните разрешителни, продажба
на безалкохолни и алкохолни напитки след снабдяване
със съответните разрешителни, електроженни и оксиженни услуги, строителни услуги, таксиметрови услуги
на пътници и товари със собствен и нает транспорт в
страната и чужбина след снабдяване със съответните
лицензии и разрешителни, ремонт на автомобили,
боядисване, антикварна търговия, уникати, както и
всякакви дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитриос Христос Киссас, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37230
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3109 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1825/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Пирин травел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Броди 40, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
туроператорска, турагентска, туристическа и транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в това число дървообработване, мебелно
производство и проектиране, продажба на стоки от
собствено производство, обучение по безопасност и
хигиена на труда и обучение по утвърдени програми,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Радослав Славчев Павлевски и Йовко
Петров Георгиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
37231
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3113 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1829/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кадийца“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
бул. Васил Левски 38, с предмет на дейност: финансиране, инвестиционно проектиране, строителство и
експлоатация на обекти в сферата на енергетиката;
проучване, проектиране, строителство и експлоатация
на хидротехнически съоръжения и строителство на
сгради и съоръжения; инженерингова дейност; инвестиционна дейност; консултантски услуги; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; проектантска
дейност; складови сделки; лицензионни сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с
интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; стоков контрол; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други сделки; лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Хидроенергийна компания“ – ООД, представлява се
и се управлява от управителя Иван Кирилов Чапов
и е с неограничен срок.
37232
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3112 от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1828/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агро – инвест – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Петрич, ж. к. Самуил, бл. 1, ет. 2,
ап. 5, 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; покупко-продажба на
всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; превозни
сделки в страната и чужбина със собствени или
наети автомобили, таксиметрови услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Здравко Димитров Кехайов, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37233
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3115 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1831/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ВИМ – транс“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Сандански, ул. Пресиян 1, с предмет на дейност:
сделки по изграждане, експлоатация на транспортни
бази за товарни и пътнически превози в страната и
в чужбина; сделки по изграждане и експлоатация на
презентационни и търговски центрове за продажба на
транспортни услуги; транспортни услуги с лекотоварни
и тежкотоварни машини; сделки по внос и износ на
стоки и услуги; сделки по представителство и дистрибуция на стоки и услуги на български и чуждестранни
компании; складови сделки; инсталация и сервизно
поддържане на системи за транспортно обслужване;
сделки по изграждане, експлоатация и управление
на търговски обекти за реализация на промишлени
и непромишлени стоки. Дружеството е с капитал
5500 лв., с едноличен собственик на капитала Васко
Йосифов Илиев, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
37234
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3116 от
21.IХ.2007 г. по ф. д. № 1832/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дани транс“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Катунци, община Сандански, ул. Асен Лагадинов 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, покупко-продажба на всякакъв вид
промишлени и селскостопански стоки, авточасти и
строителни материали, производство и търговия с
конфекция и трикотажни облекла, обувки и други
изделия от кожа, ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и чужбина със собствени
или наети автомобили, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, таксиметрови услуги, сервизни и административни услуги, дърводобив и дървопреработване,
внос и продажба на МПС и авточасти, търговия с
петролни продукти, производство на дограма, транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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едноличен собственик на капитала Димитър Георгиев
Петровалиев, който го представлява и управлява, и
е с неограничен срок.
37235
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3158 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1855/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Надя Йорданова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Марица 29, вх. А, ет. 8, ап. 21, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и
чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, програмни, импресарски
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Надя Николова Йорданова, която го представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
37236
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2940 от
4.IХ.2007 г. по ф. д. № 1731/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Гео мет транс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Катина и Никола Хайдукови 72, вх. А, ет. 8, ап. 29,
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;
преработка и пакетаж на плодове и зеленчуци, складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собстветност; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос и износ
на плодове и зеленчуци; превоз на пътници и товари
в страната и чужбина; производство на безалкохолни
напитки; производство и търговия с машиностроителни изделия; текстил, авточасти, мъжки, дамски
и детски облекла; търговия с електронна техника,
горивосмазочни материали, нефт и нефтопродукти
(след придобиване на лиценз и разрешение); търговия на едро с метали и метални изделия в страната
и чужбина (без благородни метали); таксиметрови
услуги в страната и чужбина, пътна помощ, сервизно обслужване на леки и товарни коли; търговия с
патенти, ноу-хау, промишлени образци; вътрешен и
международен туризъм; производство и търговия в
страната и чужбина на хляб и всички видове тестени
изделия; счетоводни услуги; всякакъв вид услуги в
областта на строителството. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници Данаил Славев Въков,
Методи Борисов Шкодрев и Георги Миленков Лазов,
представлява се и се управлява от управителя Снежана
Сотирова Котева и е с неограничен срок.
37237
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3074 от
19.IХ.2007 г. по ф. д. № 1808/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Уно 83“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Малешево 11, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки
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собствено производство; търговско представителство
и посредничество; шивашки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки – вътрешен и
международен транспорт, складови сделки; лизинг;
сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
счетоводни, данъчни, финансови, правни, маркетингови анализи, консултации и услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йоана Илиева Узунова, която го представлява
и управлява, и е с неограничен срок.
37238
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3072
от 18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1806/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Санде
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Туховища, община Сатовча, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
покупко-продажба на петролни продукти, програмни,
импресарски или други услуги, отглеждане на животни,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ангел
Аспарухов Сандев, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
37239
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по
ф. д. № 4290/2006 вписа промяна за „Комфорт партнерс пласт“ – ООД: вписва като съдружник Георги
Върбанов Желев.
39023
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4695/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„София и фамилия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Иван Вазов 37, партер, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина; търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти;
вътрешен и международен туризъм; хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Игор Владимирович
Суровцев и Екатерина Александровна Копаева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
39024
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4855/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Сънфлауър Вилас Бългериа“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Иван Вазов 37, партер, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина; търговско представителство
и посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; комисионни,
спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм;
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хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Катарина Мариа Вилхелмина Джерарда Бакс, Ламберт
Хенрик Мариа Ван де Пал, Людвик Петрус Вилхелм
Ван де Пал, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
39025
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4768/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Халома“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Иван Калчев 35, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност;
пътнически, товарни и транспортни услуги в страната
и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни
сделки; отдаване под наем на недвижими имоти;
вътрешен и международен туризъм; хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марк Албърт
Вангойдшенховен и Грета Айвън Пипопс, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
39026
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4660/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Крис ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Дякович 38, ет. 3,
и с предмет на дейност: внос и продажба на автомобили; внос и търговия с авточасти и автомобилни
консумативи; консултантска и посредническа дейност.
Дружеството е с капитала 5000 лв., със собственик
на капитала Цветомир Георгиев Георгиев, който го
управлява и представлява.
39027
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VIII.2007 г.
по ф. д. № 975/2004 вписа промени за „Фактор 3“ –
ООД: заличава като съдружник Теодор Йорданов
Досев; заличава като управители Явор Светославов
Хаджипетков и Теодор Йорданов Досев; вписва като
съдружник Станислав Ненчев Дочев; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5100 лв. на 5200 лв.;
вписва като управители Пламен Стоянов Николов
и Станислав Ненчев Дочев, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно; вписва нов адрес
на управление: бул. Чаталджа 49, партер; заличава
в предмета дейностите „професионално обучение и
професионално ориентиране; провеждане на квалификационни, преквалификационни и обучаващи
курсове“ и вписва „отдаване под наем на леки и
товарни автомобили и друго движимо и недвижимо
имущество“.
39028
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ІХ.2007 г.
по ф.д. № 4539/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Релат“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна, строително-монтажна, инженерингова,
проектантска и инвестиционна дейност, търговия
с недвижима собственост и движими вещи, туристически, хотелиерски, транспортни, спедиторски
услуги, търговска, производствена, преработвателна
и посредническа дейност, внос, износ и реекспорт на
суровини и изделия, вътрешна и външна търговия,
туристически, ресторантьорски и хотелиерски услуги,
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консултантска дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Андрейс Кисикс и Сергейс Зуйевс и
се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42217
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1487/2003 вписа в регистъра за търговски дружества
промени за „Боляри“ – АД: вписва намаляване на
капитала от 1 250 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез обезсилване на 2500 привилегировани поименни акции
клас „Б“ с номинална стойност 100 лв., собственост на
дружеството, по смисъла на чл. 200, т. 2 във връзка с
чл. 201, ал. 1, предложение второ от Търговския закон;
вписва промяна на наименованието: „Боляри“ – ЕАД;
заличава в предмета дейностите „развитие на верига
супермаркети“; заличава всички членове на управителния съвет и надзорния съвет; в начина на управление вписва съвет на директорите в състав: Георги
Ганчев Папуров, Стефан Асенов Косев и Станислав
Русалинов Николаев; дружеството се представлява
от изпълнителния директор Георги Ганчев Папуров;
вписва нов адрес на управление – бул. Чаталджа 22;
вписва нов устав на дружеството.
42218
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1815/99 вписа промени за „Девня финанс“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите Хесус Ортис, Габриел Морен, Иван Паскалев Бочуков,
Франк Шнайдер, Жан-Пол Сикар и Антонио Романо;
вписва нов съвет на директорите в състав: Изабела
Мисмети, Денис Жан Бернар Самсон, Иван Паскалев
Бочуков, Жан-Пол Х.М.Р. Сикар и Антонио Романо; дружеството се представлява от изпълнителните
членове на съвета на директорите Жан-Пол Х.М.Р.
Сикар и Антонио Романо заедно и поотделно.
42219
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 2918/2003 вписа промени за „Бутилираща компания
Извор“ – АД: заличава като изпълнителен директор
Любомир Добрев Славов; вписва като изпълнителен
директор Янко Кеворк Мелконян; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Янко Кеворк
Мелконян и председателя на съвета на директорите
Арарат Кедилерли заедно и поотделно.
42220
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 4907/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Наслада“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 7, вх. 9А, ап. 8,
и с предмет на дейност: производство и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, хотелиерство и ресторантьорство,
туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт,
маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, внос, износ и
реекспорт на стоки, суровини и изделия, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, проектиране и строителство на
сгради, строително-монтажни и технически услуги
(след издаване на лиценз за дейностите, за които
се изисква). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Николай Ангелов Москоянев и Георги
Дичев Георгиев и се управлява и представлява от
Николай Ангелов Москоянев.
42221
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 5001/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Еплан – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 114, вх. 1,
ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: проучване,
проектиране на външни и вътрешни ел. инсталации
(силно- и слаботокови) в обществени, битови и промишлени сгради, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба на едро и дребно в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, производство и търговия
с машини, апарати и съоръжения, рекламни, информационни, програмни, транспортни и други услуги,
извършване на дейност с интелектуална собственост,
образователни, квалификации и преквалификации,
вкл. с технологично оборудване, ноу-хау, маркетингова
и инженерингова дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Невяна Костова
Дойкова, която го управлява и представлява.
42222
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5104/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „ВМ
студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Подвис, бл. 30, вх. Е, ет. 4, ап. 46, и с предмет
на дейност: рекламна дейност, издателска дейност,
полиграфически услуги, комисионна, консултантска
и транспортна дейност, търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, преработка и
обработка на стоки с цел продажба, внос, износ и
реекспорт на стоки и услуги, туристически услуги,
ресторантьорство и хотелиерство (след лиценз), търговско представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Христо Владимиров Ганецовски, Красимир Калоянов Андреев и Атанас Тодоров Ковачев и
се управлява и представлява от Христо Владимиров
Ганецовски.
42223
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 1433/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Бора – 2007“ – ООД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
6000 лв.
42224
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5146/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Евростил 07“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дългопол, ул. Цар Симеон І № 2,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складови сделки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, транспортна дейност, в т.ч.
спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство,
озеленяване, консултантски услуги в областта на
дизайна и строителството, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, лизингова дейност, като дейностите,
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за които е необходимо разрешение (лиценз) на
държавен или общински орган, ще започнат да
се извършват след получаване на разрешението
(лиценза). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Нури Акйел, Сервет Уйсал и Исмаил
Орхан Исмаил и се управлява и представлява от
Светлин Иванов Топаров.
42225
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 5019/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Блитрак“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, м-ст Свети Никола 26 (УПИ ХVІІ26), ет. 4, ап. 15, и с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина, търговия на едро и дребно, внос и износ,
търговия с коли и резервни части, поправка, ремонт,
възстановяване на превозни средства, земеделски
машини, тежкотоварни автомобили и ремаркета,
покупко-продажба на маломерни лодки, резервни
части, ремонт и възстановяване на лодки, търговия
и производство с хидравлични системи, внос и износ
на хидравлични системи, транспорт и спедиция в
страната и в чужбина, проектиране и строителство,
покупко-продажба, отдаване под наем и посредничество на недвижими имоти, покупка на стоки и
други вещи с цел предоставяне в първоначален или
преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Валерий Гуляйев, който
го управлява и представлява.
42226
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 1309/2003 вписа промяна за „Мистрал Ем“ –
ЕООД: вписва нов адрес на управление – Варна,
бул. Владислав Варненчик 277 (административна
сграда „Елпром“ – АД); заличава като едноличен
собственик Деница Костова Димова; вписва като
едноличен собственик, управител и представляващ
Илияна Тодорова Димова; дружеството се управлява
и представлява от Илияна Тодорова Димова и Деница
Костова Димова заедно и поотделно.
42227
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 2680/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Руш“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Андреас
Руш; вписва като такъв Ангел Зарков Зарев; вписва
нов адрес на управление – к-с Св. св. Константин
и Елена, ул. 28 № 16, ет. 1; вписва нов предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
маркетингови и рекламни дейности, туристическа
и туроператорска дейност, транспортни и спедиционни услуги, проектиране, изграждане и модернизиране на недвижими имоти, консултантска
дейност, търговия на едр и дребно с хранителни
и промишлени стоки, търговско представителство
и посредничество.
42228
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5306/92 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Котекс“ – ООД: заличава като
управител и представляващ Георги Евтимов Стригулев; вписва като такъв Николай Йорданов Банов.
42229
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2470/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Сатурн холидейс“ – ЕООД:
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заличава като управител и представляващ Георги
Евтимов Стригулев; вписва като такъв Николай
Йорданов Банов; вписва нов учредителен акт.
42230
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4808/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина – д-р Недялка Иванова
и д-р Николета Миладинова“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Баба Тонка 5, ет. 5,
ап. 12, и с предмет на дейност: оказване на извънболнична първична медицинска помощ по дентална
медицина, диагностика с рентгенов апарат – зъбни
снимки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Недялка Неделчева Иванова и Николета
Стефанова Миладинова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
42231
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 5288/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Ейнджъл
Айс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Младост, бл. 145, вх. 3А, ет. 6, ап. 10,
и с предмет на дейност: внос и търговия с леки и
товарни автомобили, туристическа и туроператорска
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строителна, ремонтна и монтажна дейност, покупка,
обзавеждане и строеж на недвижими имоти, търговия
с недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Добрин Енчев Върбанов и Галина Костадинова Костова и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
42232
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4833/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Балтик консултинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Бриз, УПИ V-311, 28
микрорайон, кв. 43, кафе-бар – офис, и с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка и строеж на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Кизнис Миндаугас и Витаутас Гайдамавичус и се управлява и предснтавлява
от Кизнис Миндаугас.
42233
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5077/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Пох
Ма Хон“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Шипка 16, и 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 и произведения на изкуството,
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хотелиерски (след лиценз), ресторантьорски (след
лиценз), туристически (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Дона Мари Роб и Гордън Роб и се
управлява и представлява от Дона Мари Роб.
42234
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 1467/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Топбю прайм“ – ООД: заличава
като съдружници Никълас Боланд и Джъстин Боланд;
вписва промяна в наименованието – „Кинетик“ –
ЕООД; вписва като едноличен собственик „Тоталсърв
тръстийс лимитед“; заличава като управител Никълас
Боланд и вписва като такъв Анелия Бориславова
Ботева, която ще представлява дружеството заедно
и поотделно с другия управител Джъстин Боланд;
вписва нов адрес на управление – ул. Искър 6; вписва
нов предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
търговия, внос и износ на стоки, консултантски услуги.
42235
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5054/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Прайм
7“ – ООД, със седалище и адрес на управление с.
Манастир, община Провадия, УПИ № VІІ-131 в кв.
36А, и с предмет на дейност: туристически и рекламни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Татяна Павловна Синяеская,
Людмила Михайловна Гайноченко, Наталия Геннадиевна Лошкарева и Елена Ивановна Иванова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42236
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че проверените
и приети годишни счетоводни отчети за 2004, 2005 и
2006 г. на „Конструктус“ – ЕООД, по ф.д. № 1692/2004
са представени в търговския регистър.
42237
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 4794/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Камените“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Княз Борис І № 73, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: строителна и
строително-ремонтна дейност и търговия с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия с всякакви
вещи, незабранени със закон, производство с цел
търговия на всякакви вещи, незабранени със закон,
посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакъв вид
услуги в страната и в чужбина, консултантска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Вилнис Баровскис, който го управлява и
представлява.
42238
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VІІІ.2007 г.
по ф.д. № 4219/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Деспа евро билд 12“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Бриз-1 860, и с предмет на
дейност: проектиране, строителство, обзавеждане и
продажба на недвижими имоти, спедиторска дейност,
образователна дейност и провеждане на професионални курсове за квалификация и преквалификация
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в сферата на ресторантьорството и хотелиерството
(след съответното разрешение), туроператорска и
турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос и износ, складови
сделки, стоков контрол, ресторантьорство, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически
(след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство на
филми, видео- и звукозаписи по надлежния ред, покупка, посредничество при продажба на недвижими
имоти, търговска дейност в страната и в чужбина,
охрана на обществения ред (след надлежно разрешение), лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Владимир Цветинов Павлов и Павел
Цветинов Павлов и се управлява и представлява от
Владимир Цветинов Павлов.
42239
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5231/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Исън пропърти“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Бдин 21, ет. 1, и с
предмет на дейност: проектантска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска дейност (след лиценз),
рекламна, информационна, програмна, импресарска
или предоставянето на услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, легализирана
преводаческа дейност (след лиценз), посредническа
дейност при наемане на работна ръка в страната
и в чужбина (след издаване на съответен лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Оле Каспър Исън, който го управлява и
представлява.
42240
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 4938/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ни Иърка“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Шипка 5, ет. 2, и с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, строителство, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти, строителни, строително-ремонтни
и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз), покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги,
рекламни и информационни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Джилиан Катерин Хънтър, която го управлява и
представлява.
42241
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 5018/2007 вписа в регистъра за търговски
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дружества дружество с ограничена отговорност „Дием
сървис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Чайка, вила 149, и с предмет на дейност:
продажба, ремонт и поддръжка на компютърна и
офис техника и консумативи, разработка и внедряване на програмни продукти и системи, обучение за
професионална квалификация и преквалификация,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, комисионна и консигнационна
търговия, бартерни сделки, външнотърговска дейност,
спедиционна и складова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна дейност,
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг
и реклама и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Асен Ангелов Крумов и Калин Христов
Чакъров и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42242
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ІХ.2007 г.
по ф.д. № 3286/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Евродом – 2000“ – ООД:
вписва за управител Атанас Иванов Иванов, който
ще представлява дружеството заедно и поотделно с
досегашния управител Чавдар Иванов Иванов.
42243
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 4980/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Гилпет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Чаталджа 20, вх. Г, офис 17, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна, строително-монтажна, инженерингова, проектантска и инвестиционна дейност,
търговия с недвижима собственост и движими
вещи, туристически, хотелиерски, транспортни и
спедиторски услуги, търговска, производствена,
преработвателна и посредническа дейност, внос,
износ и реекспорт на суровини и изделия, вътрешна
и външна търговия, туристически, ресторантьорски
и хотелиерски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Питър Андрю Скот и
Гилиан Скот и се управлява и представлява от
Питър Андрю Скот.
42244
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по
ф.д. № 3053/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Лидер – 2007“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Димо Карл
Милчев; вписва като такъв Пенка Димова Милчева.
42245
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5071/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Г.
А. Коурсари инвестмънтс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Габрово, бл. 43, вх. А,
ет. 3, ап. 13, и с предмет на дейност: покупка, строеж,
реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги
в областта на дизайна и строителството, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
транспортна дейност, в т.ч. спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, лизингова дейност. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., със съдружници Георге Курсарис Д
и Андрула Курсари Г и се управлява и представлява
от Георге Курсарис Д.
42246
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 1080/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Стройремонт“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Йордан
Иванов Рапалов; вписва като такъв Марин Георгиев
Станчев; заличава като седалище Варна; вписва ново
седалище и адрес на управление – с. Слънчево, област
Варна, ул. Първа 15.
42247
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4298/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „КСМ транс“ – ЕООД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
18 000 лв.
42248
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5076/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Пи енд Джи стайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 308, вх. 6, ет. 6, ап. 122, и с предмет на
дейност: рекламна дейност и дизайн, информационна,
програмна, издателска и печатарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, производство и покупка на
стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, превозна, комисионна, спедиционна,
складова, туристическа и ресторантьорска дейност,
търговско представителство и посредничество, консултантска дейност и обучение, предоставяне на услуги
на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Гергана Евгениева Пенева,
която го управлява и представлява.
42249
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 4957/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Десса проект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Гривица 20, и с предмет на
дейност: проектиране, дизайн, консултации, покупка
и производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни услуги, комисионни,
превозни и спедиционни сделки, превозваческа и
транспортна дейност (след лиценз), външнотърговска дейност (след лиценз), таксиметрова дейност
(след лиценз), строителство, покупко-продажба и
обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Десислава Ангелова Христова, която го управлява
и представлява.
42250
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 4939/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Галакси естейт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик
10, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: производство
и търговия, маркетингови проучвания и рекламна
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посреднически и консултантски услуги,
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покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туроператорска дейност (след лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Александър Горбачов, който го управлява
и представлява.
42251
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 3496/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мериленд топ дженерал“
– ООД: заличава като съдружници Ехуд Янив Шахаф, Сами Абуди, Одед Бари и Шай Абуди; вписва
за съдружници „Мериленд хайтс“ – ООД, „Скаген
ентърпрайзис къмпани лимитид“ – ООД, и Шмуел
Зив-Сусман; заличава като управител Ехуд Янив
Шахаф; вписва като такива Галя Русева Ицкович и
Георге Маврудис, които ще представляват дружеството
заедно; вписва увеличаване капитала на дружеството
от 5000 лв. на 10 000 лв.
42252
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 2128/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Пер енд Ви“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик Никола Генчев Хадживитанов; вписва като такъв Евгений Николов Витанов.
42253
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 5042/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Сесин – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. Антон Иванов 9, и с предмет
на дейност: заварки и заваръчни дейности, корпусни
дейности, корпусна дейност на кораб, корабно боядисване, комплексно почистване, вътрешнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, хотелиерство,
ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Севгюнал Хюсеинов Арифов и Бекташ Кая и се управлява и представлява от Севгюнал
Хюсеинов Арифов.
42254
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 640/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Транстравел ІІ“ – ООД: заличава като съдружник и управител Тодор Димитров
Игнев; вписва промяна в наименованието: „Транстравел ІІ“ – ЕООД.
42255
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4985/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Явор транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Цар Освободител 37Б, ет. 3,
ап. 33, и 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, сухоземни, въздушни, океански,
морски и речни транспортни и превозни услуги в
страната и в чужбина, туристически, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост (след съответно
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разрешение от компетентния орган). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Явор
Илиев Янчев, който го управлява и представлява.
42256
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 2750/2007 вписа промяна за „Н и С груп“ –
ООД: вписва като управител и представляващ Стамен
Кондов Петров, който ще управлява и представлява
дружеството заедно с другия вписан управител Недко
Иванов Митев.
42257
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2285 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1309/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мондео“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Паскалево, ул. Двадесета
9, и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти и посредничество при покупкопродажбата на недвижими имоти, строителство на
нови и ремонт на стари недвижими имоти, строително
предприемачество, строителни услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и
външнотърговска дейност, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, комплексни туристически услуги, търговско посредничество и
представителство, агентство, складова, пласментна,
маркетингова и рекламна дейност и други услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Ноел Антъни
Джон, който го управлява и представлява.
40117
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2283 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1308/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ер – пласт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков
15, вх. В, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги в страната и
в чужбина, производство и търговия с пластмасови
изделия, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, ресторантьорство, хотелиерство и тур
операторска дейност, търговско представителство,
транспортна и спедиторска дейност, информационна
и консултантска дейност, експорт, импорт, вкл. реекспорт на стоки и услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Ружди Мехмед
Хаджимехмед, който го управлява и представлява.
40118
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 1364/2007 прехвърляне
на предприятие с фирма „Румина – Румяна Желева“
от едноличния търговец Румяна Георгиева Желева
на Веселин Христов Митев, който поема активите и
пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписа
като едноличен търговец с фирма „Руве – Веселин
Митев“.
42258
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма
„Мирела – Христо Мирчев“ от едноличния търговец
Христо Мирчев Христов на Иван Христов Мирчев,
който поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Мирела – Иван Мирчев“.
42259
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2433 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1392/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Павлосас“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Славянска 2, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: външно- и вът
решнотърговски сделки, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска, животинска продукция и
зеленчуци, разкриване на собствена магазинна мрежа,
хотелиерство, ресторантьорство и кафе-аперитив,
услуги със селскостопанска техника при обработка
на земята, търговия и търговско посредничество със
стоки за широко потребление, хранителни и промишлени стоки, счетоводни, рекламни, копирни услуги,
заложна къща, оказион, покупко-продажба на недвижими имоти, транспортна, спедиторска и търговска
дейност с лични и наети автомобили, международен
транспорт, превоз на пътници и товари, таксиметрови
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
дружеството Павел Иванов Тодоров, който го управлява и представлява.
42260
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1173 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 544/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рости комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 320, вх. Д,
ап. 4, и с предмет на дейност: транспортна дейност,
таксиметрови услуги на пътници и товари в страната
и в чужбина, откриване на заведения за обществено
хранене, ресторантьорство, търговия с безалкохолни
и алкохолни напитки, скара, бира, сандвичи, кафе,
чай, сиропи, ядки, производство и търговия с месо и
месни произведения, мляко и млечни произведения,
внос, износ, производство и търговия с растителна
и животинска селскостопанска продукция в страната
и в чужбина, всякакви дейности, незабранени със
закон, откриване на магазини и пунктове във връзка
с дейността на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Ростислав Тодоров Кръстев.
40343
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1168 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 538/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Синая“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Летница, ул. Стрелча 1, и с предмет на
дейност: търговия с промишлени, хранителни стоки
и строителни материали, строителство и монтаж,
ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, спедиторска дейност, вътрешен и международен автомобилен
транспорт, посредническа дейност, търговия с петрол и
петролни продукти в страната и в чужбина, консултантски услуги, търговия с превозни средства и резервни
части за тях, производство и търговия с посадъчен
материал, препарати за растителна защита и торове
и всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Енчо Димитров Тодоров.
40344
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1181 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 615/99 вписа в търговския регистър промени за „Ирник“ – ООД, с. Ъглен, област
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове:
Радомир Любенов Доросиев прехвърля 70 дяла от
капитала на дружеството на Михаил Петков Сърбинов; заличава като съдружник и управляващ Радомир
Любенов Доросиев; вписва като едноличен собственик
на капитала Михаил Петков Сърбинов; дружеството
продължава дейността си като „Ирник“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Ъглен, област
Ловеч, ул. Иглен 17; дружеството ще се управлява и
представлява от Михаил Петков Сърбинов; вписва
нов учредителен акт, приет от едноличния собственик
на капитала с протокол от 5.Х.2007 г.
40345
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1198 от
20.ІХ.2007 г. по ф.д. № 733/95 вписа в търговския
регистър промени за „Еверест“ – ООД, гр. Летница:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Василка Иванова Николова чрез пълномощника є Иван
Тодоров Николов на Атанас Иванов Зорилов; вписва
прехвърляне на 51 дяла от Иван Тодоров Николов на
Атанас Иванов Зорилов; заличава като съдружници
Иван Тодоров Николов и Василка Иванова Николова;
вписва като едноличен собственик Атанас Иванов Зорилов; вписва промяна в означението на дружеството
от „Еверест“ – ООД, на „Еверест“ – ЕООД; вписва
промяна в адреса на управление от гр. Летница,
ул. Раковски 13, на гр. Летница, ул. Цанко Бакалов
15; дружеството ще се управлява и представлява от
Атанас Иванов Зорилов.
42261
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1211 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 548/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Велга – Г. Дочев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Тодор Каблешков 19, вх. Г,
ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: производство,
монтаж и продажба на електрогенератори, превоз
на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина,
покупка на стоки с цел продажба, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Гавраил
Георгиев Дочев и ще се управлява и представлява
от Радослава Николаева Радкова с правомощията
съгласно договор за възлагане на управлението от
10.Х.2007 г.
42262
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1138 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 433/2006 вписа в търговския
регистър промени за „Сити Лан Ловеч“ – ООД,
Ловеч: Николай Трифонов Трифонов в качеството си
на съдружник в „Сити Лан Ловеч“ – ООД, продава
дружествени дялове на Поля Петкова Митова съгласно договор за покупко-продажба на дружествени
дялове от 4.ІХ.2007 г.; заличава като съдружник и
управител Николай Трифонов Трифонов; вписва
като съдружник Поля Петкова Митова; дружество-
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то се представлява и управлява от съдружниците
Поля Петкова Митова и Христо Йорданов Христов
заедно и поотделно; вписва промяна в адреса на
управление от Ловеч, ул. Търговска 105, вх. А, ет. 8,
ап. 21, на Ловеч, пл. Свобода, сграда НТС, стая 407;
вписва нов дружествен договор съгласно протокол
от извънредно общо събрание на дружеството на
26.ІХ.2007 г.
42263
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1223 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 83/98 вписа в търговския регистър промени за „Алерис“ – ООД, Луковит: вписва
прехвърляне на 10 дяла от капитала на дружеството
общо за 1000 лв. от Гордана Филактова на Катерина
Филактова; заличава като съдружник и управител
Александър Филактов; вписва изменения и допълнения
в дружествения договор, приети на общо събрание
на съдружниците, проведено на 16.Х.2007 г.
42264
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1159 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 756/92 регистрира прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Кедър – Цветомир Цанков“, Ловеч, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, вкл. и недвижими имоти, на
„Кедър 92“ – ЕООД, Ловеч (рег. по ф.д. № 604/2006).
42265
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1191 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1351/93 регистрира прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Памен – Румен Иванов“,
Ловеч, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вкл. и правото на собственост
върху МПС, на „Дар груп“ – ЕООД, Плевен (рег. по
ф.д. № 1012/2006 на ПлОС).
42266
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1202 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 635/98 регистрира прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Гриша Нинов – Ортекс
комерс“, Тетевен, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Бпропъртис“ –
ЕООД, Тетевен (рег. по ф.д. № 526/2007).
42267
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1186 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 293/2006 вписа в търговския
регистър промени за „Вит – тур“ – ООД, с. Торос:
Изабела Войнова Трифонова и Илиян Иво Трифонов
лично и със съгласието на законния представител
Изабела Войнова Трифонова в качеството си на наследници на Иво Илиев Трифонов – съдружник във
„Вит – тур“ – ООД, с. Торос, продават дружествени
дялове на Райко Колев Райков; вписва прекратяване
участието в дружеството на Иво Илиев Трифонов и го
заличава като съдружник и управител; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вит – тур“ – ЕООД, и ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Райко Колев Райков съгласно договор за
възлагане на управлението от 1.Х.2007 г.; вписва нов
учредителен акт, приет от едноличния собственик на
капитала, приет на 1.Х.2007 г.
42268
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1224 от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 1478/91 вписа промени за „Хлебопроизводство
и сладкарство“ – ЕАД, Ловеч: заличава вписания съвет
на директорите; вписва съвет на директорите в състав:
Виргиния Розева Господинова, Звездомир Методиев
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Кирилов и Теодоси Добрев Петков; дружеството се
управлява и представлява от изпълнителния директор
Виргиния Розева Господинова.
42269
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1185 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 89/2007 вписа в търговския
регистър промени за „Никелит“ – ООД, Ловеч:
Станислав Димитров Бешков в качеството си на
съдружник и управител на „Никелит“ – ООД, Ловеч,
продава дружествените си дялове, както следва: на
Атанас Тодоров Стефанов, на Стефка Иванова Стефанова; заличава Станислав Димитров Бешков като
съдружник и управител; вписва като съдружник Стефка Иванова Стефанова; вписва промяна в адреса на
управление на дружеството от Ловеч, ул. Осъмска 9,
бл. Ивайло, ап. 8, на Ловеч, ул. Иларион Ловчански
21; дружеството се управлява и представлява от Атанас
Тодоров Стефанов съгласно договор за възлагане на
управлението от 24.ІХ.2007 г.; вписва изменение и
допълнение в дружествения договор.
42270
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1188 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 550/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „ВиК–
М“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ловеч, бул. България 96, вх. А, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство,
производство и търговия на всички видове стоки,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари
със собствен или нает превоз в страната и в чужбина,
таксиметрови услуги, автосервизни услуги и всички
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Камелия
Христова Бояджиева и Владислав Кирилов Бояджиев
и ще се управлява и представлява от съдружниците
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението, подписан на 11.VІ.2007 г.
42271
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1133
от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 76/89 вписва в търговския
регистър промени за „Технострой“ – ООД, Ловеч:
заличава като управляващ и представляващ дружеството Мирослав Данаилов Димитров; вписва като
управляващ и представляващ дружеството Тихомир
Николов Тодоров; дружеството ще се представлява
и управлява от Тихомир Николов Тодоров съгласно
договор за възлагане на управлението от 20.ІХ.2007 г.
42272
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1126 от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 277/2004 вписва в търговския
регистър промени за „Сириус“ – ЕООД, Ловеч:
заличава седалището и адреса на управление на
дружеството – Ловеч, ул. Стефан Караджа 16, ет. 7,
ап. 19; вписва ново седалище и адрес на управление на
дружеството – с. Стефаново, ул. Априлци 7, мелница.
42273
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1210 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 559/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елайза тур – СД“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Тетевен, ул. Баньо Маринов 66,
и с предмет на дейност: туристическа, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, търговия на едро и дребно,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, производство на
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стоки с цел продажба, посредническа и комисионна дейност, търговско представителство, откриване
и поддържане на собствени или наети магазини и
заведения, строителни услуги, международен транспорт, внос и износ, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Динко Доков
Генов с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 17.Х.2007 г.
42274
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1194 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 543/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МКДЖ“
– ООД, със седалище и адрес на управление с. Дренов,
област Ловеч, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., управлява се и се представлява от
Кенет Робърт Ейре с правомощията съгласно договор
за възлагане на управлението от 8.Х.2007 г.
42275
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1183 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 540/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Терадент“
– ООД, със седалище и адрес на управление Троян,
ул. Христо Смирненски 32, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия във всички разрешени
със закон форми, с всички разрешени със закон стоки,
грънчарство, керамика и други занаятчийски дейности,
зъботехника, хотелиерство и ресторантьорство, внос,
износ, реекспорт, бартер, транспортна и автосервизна дейност в страната и в чужбина, услуги и други
дейности в страната и в чужбина, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от Николай
Стоянов Йовков с правомощията съгласно договор
за възлагане на управлението от 5.Х.2007 г.
42276
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 481/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Мирани“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Монтана, ж. к. Младост 6, вх. А, ет. 4,
ап. 11, и с предмет на дейност: консултантска дейност;
представителство (без процесуално) и посредничество
на български и чуждестранни физически и юридически лица; проектиране, проучаване, строителство
и узаконяване на обекти; геодезически измервания;
създаване на програмни продукти; посредничество
при покупко-продажба и наем на недвижими имоти; консултантска дейност в областта на сделките с
недвижими имоти, строителството и оценките на недвижими имоти; търговия със строителни материали,
стоки за масова употреба, технологии; вътрешно- и
външнотърговска дейност; агентство и маркетинг;
сделки с интелектуална собственост; рекламна и комисионна дейност; ноу-хау; производствена дейност;
реекспорт и бартер, както и всякаква друга дейност,
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незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Мирослав Петров Маринов и Анита Цветанова Ангелова,
които го управляват и представляват заедно.
37322
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 479/2007 регистрира еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лес – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Монтана, ул. Васил
Левски 45, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: дърводобивна дейност и производство на всякакви стоки
с цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или предоставянето на други
услуги, проектантска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
както и други дейности, незабранени със закон;
производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал, търговия и разфасовка на торове
и препарати за растителна защита. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Дамян Цветанов Дамянов.
37323
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 496/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Емили 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Берковица, ул. Живовци 19,
вх. А, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с позволени със закон стоки;
внос; износ; реекспорт; бартерни сделки; превоз на
пътници и товари; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения;
преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всякакви вторични суровини;
производство, бутилиране и търговия с всякаквъв
алкохол, безалкохолни напитки и минерални води;
обмен на валута и туристически услуги, хотелиерство
и туроператорски услуги; търговия с недвижими
имоти; строителна дейност; търговия с хранителни
и промишлени стоки; други дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Евгени Иванов Генов и Младен Асенов Горанов и
се управлява и представлява от управителя Евгени
Иванов Генов.
37324
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 488/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Тот – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Монтана, ул. Гаврил Душков 1, ап. 6,
и с предмет на дейност: образователни услуги и
професионално обучение; покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; покупка на ценни
книжа с цел препродажба; търговско представителство; комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, консултантски, телекомуникационни и други услуги; търговия с мобилни
телефони и аксесоари, благородни метали и др.;
търговия с петролни продукти; посреднически услуги
при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти; покупка, проектиране, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
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туристическа дейност, хотелиерство и ресторанстьорство; кетъринг; лизинг и други дейности, незабранени със закон, с упражняване на всички дейности
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Славяна
Йорданова Борисова и Венцислав Тодоров Костов,
управлява се от съдружниците и се представлява от
управителя Славяна Йорданова Борисова.
37325
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 497/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Монтдринкс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. П. Яворов 6, ет. 6,
ап. 19, и с предмет на дейност: туризъм и туристически
услуги; покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки; хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни и други услуги в
страната и в чужбина; издателска дейност; търговия с
нефтопродукти и техни производни; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
строителство на сгради, съоръжения и др.; сделки с
интелектуална собственост; лизингова дейност; разпространение и показ на филми и други аудио-визуални
произведения; маркетинг и консултиране в областта
на строителството; предприемаческа, проучвателна
и инвеститорска дейност; производство и търговия
със селскостопански стоки, техните производни и
храни, както и всякаква дейност, незабранена със
закон или след лицензиране там, където е необходимо по нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Огнян
Младенов Петров и Илиян Найденов Христов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
37326
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 2.ХІ.2006 г.
по ф.д. № 546/2006 вписа промяна за „Евроинженеринг – 02“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление на дружеството от София, район
„Възраждане“, ул. Княз Борис І № 137, офис 3, в
Лом, ул. Бор 18.
40346
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 520/2007 регистрира еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ей Би Си – консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ул.
Неофит Бозвели 30, и с предмет на дейност: организиране и провеждане на общообразователни курсове
и курсове за изучаване на чужди езици, моден дизайн
и изработване на мъжки и дамски модни облекла,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица
и организации, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска
дейност, услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на филми, видео- и звукозаписи и услуги, свързани с тях, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешна и външна търговия, бартер
и експорт на промишлени стоки, машини, апарати,
съоръжения, технологии, ноу-хау, резервни части,
възли и детайли, селскостопанска и транспортна
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техника, проектантска, инженерингова, инвестиционна, строителна, производствено-експериментална,
информационна, посредническа и рекламна дейност
в областта на машиностроенето, селското стопанство,
строителството, туризма, горската и дървообработваща промишленост, хранително-вкусовата промишленост, вътрешна и външна търговия, организиране и
провеждане на търгове, разпродажби, бизнессрещи,
изложби, търговия с произведения на изкуството и
художествените занаяти, детективски бюра и дейности
по охрана на физически лица, обекти и имуществено-административноправни и юридически услуги
и консултации, разработване и експлоатация на
обекти, сервизи, пунктове и ателиета, авторемонтни,
строителни, бояджийски и битови услуги, салони по
фризьорство, масажи и маникюр, ресторантьорство,
както и всякакви други дейности в страната и в
чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от собственика Снежанка Петкова
Лазарова.
40347
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2201 от 8.VIII.2007 г. по ф.д. № 977/2007
дружество с ограничена отговорност „Ленови – 82“ –
ООД, със седалище и адрес на управление с. Долна
Студена, община Ценово, ул. Янтра 2, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и продажба на селскостопанска продукция, производство, съхранение и търговия със зърно
и зърнени изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, цигари и алкохол (след получаване
на съответните лицензи), дискотеки, увеселителни
заведения и др., вкл. с разиграване на забавни и
занимателни игри (след получаване на съответните
лицензи), външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични
търговски операции, спедиционна и складова дейност,
посредническа и комисионна дейност, лицензионни
и превозни сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
строително-монтажна дейност, мазачество, строителство, бояджийство, основни и текущи ремонти на
сгради, реконструкция и модернизация, проектиране
на сгради и съоръжения, електромонтажна дейност,
водомонтажна дейност и канализация, производство,
изкупуване и търговия със строителни материали,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, вкл.
пчели, пчелни продукти, риба, рибни продукти и
диворастящи плодове, билки, гъби и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, както и
такива, подлежащи на лицензиране – след издаване на
необходимия за това лиценз от съответния държавен
орган. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Флюра Динисламовна
Ленова, Васил Николов Ленов, Константин Василев
Ленов и Николай Василев Ленов и се управлява и
представлява от Константин Василев Ленов.
40499
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2231 от 13.VIII.2007 г. по ф.д. № 985/2007
дружество с ограничена отговорност „Тили“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Пиротска 5, и с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, търговия и посредничество с недвижими
имоти, консултантски услуги, внос, износ, реекспорт, производство и търговия със селскостопанска
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продукция, туристическа дейност, хотелиерство и
ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Ширин Селяхатинова Тили и Джефри Лин Тили и се управлява и
представлява от Ширин Селяхатинова Тили.
40500
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2243 от 21.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 974/2007 дружество с ограничена отговорност
„Уайтроуз холдингз“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Александровска 62, ет. 3, и
с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външна търговия с
позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, туристически услуги, търговия с
хранителни и промишлени стоки, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Кели Луан Уикс и Гордън Робърт
Нийл и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
40501
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2242 от 21.VIII.2007 г. по ф.д. № 973/2007
дружество с ограничена отговорност „Милано бътърфлай“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Александровска 62, ет. 3, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външна търговия с позволени със закон
стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопански произведения, туристически услуги,
търговия с хранителни и промишлени стоки, други
дейности, незабранени със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Дулси Суинсън Була и Нейтън
Джеймс Суинсън Була и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
40502
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2227 от 25.VII.2007 г. по ф.д.
№ 968/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Денфис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Димчо Дебелянов 1, вх. 6,
ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: търговия със
стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, производство, изкупуване,
продажба, доставка, внос и износ на хранителни и
промишлени стоки, стоки за масово потребление,
стоки с художествена стойност (без благородни
метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), посредничество и търговия с недвижими
имоти, строителна дейност, проектиране, строеж и
реставрация на сгради, производство, продажба и
доставка на строителни материали, организиране на
търгове, базари, изложби, търговско-импресарска
дейност с предмети на изкуството, антиквариат,
изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, научни изследвания, анализи, експертизи,
прогнози, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Деян Кирилов Йорданов.
40503
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2158 от 27.VII.2007 г. по ф.д. № 958/2007
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еднолично дружество с ограничена отговорност „Зест“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Йосиф Дайнелов 28, и с предмет на дейност:
изработка на предмети на изкуството, търговия с
предмети на изкуството, организиране на изложби,
семинари, пленери, откриване и експлоатация на
художествени галерии, рекламна дейност, внос и
търговия с всякакви стоки, както и други търговски
сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
Пламен Неделчев Петков.
40504
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2897 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 689/2005
промени за „Транс петрол“ – ЕООД: заличава като
собственик и управител Ивайло Димитров Кирилов;
вписва като собственик Красимира Александрова
Попова, която управлява и представлява дружеството.
42277
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2681 от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 380/2006
промяна за „Инфоконт“ – ЕООД: премества адреса
на управление на ул. Войводова 3.
42278
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2745 от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 542/2006
промени за „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести
– индивидуална практика – д-р Йорданка Николова“ – ЕООД; вписва промяна в наименованието на
„Амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ – индивидуална практика – д-р
Йорданка Николова“ – ЕООД; допълва предмета на
дейност с „детска пневмология и фтизиатрия“.
42279
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2759 от
9.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 1780/98 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Ковашко-пресов завод“ – АД.
42280
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2907 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1399/99
промени за „Нордис“ – АД: заличава като член и
председател на съвета на директорите Красимир
Димитров Йорданов; вписва като член на съвета на
директорите Мариана Цвяткова Цвяткова; вписва
като председател на съвета на директорите Димитър
Данаилов Недялков.
42281
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2905 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1305/2000
промени за „Корн“ – ООД: заличава като съдружник
Георги Иванов Пейчев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Корн“ – ЕООД, и се управлява
и представлява от едноличния собственик Тонислав
Николов Тончев.
42282
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2911 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 48/96
промени за „А.Н.И.Градев“ – ООД: премества адре-
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са на управление на ул. Олимпи Панов 10; вписва
промяна в начина на представляване на дружеството
от еднолично на заедно и поотделно.
42283
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2903 от
17.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 310/2001 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Берус мел“ – АД.
42284
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2910 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1404/97
промяна за „Греко“ – ЕООД: премества адреса на
управление в с. Николово, ул. Хан Кубрат 76.
42285
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2922 от
10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 2509/95 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Биомел – фуражен
завод“ – ООД.
42286
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2909 от
18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 205/98 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Берус – 97“ – АД.
42287
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2912 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 928/96
промени за „Прециз интер – холдинг“ – АД: намалява
броя на членовете на съвета на директорите от 5
на 4; заличава като член на съвета на директорите
Добрин Ненов Данев.
42288
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2302 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1030/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ампърсанд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22,
и с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със селскостопански и промишлени
продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и
други специфични външнотърговски сделки, търговия
и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Александър Рауз.
42289
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2301 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1028/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Ганчева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Христо Ботев 1, с предмет
на дейност: осъществяване само на търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Гергана
Александрова Ганчева.
42290
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2325 от 15.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1027/2007 дружество с ограничена отговорност
„Даря“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Николаевска 109, вх. 2, ет. 4, и с предмет на
дейност: обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно
средство, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Даринка Костадинова Петкова и Петко Минков
Петков и се управлява и представлява от управителя
Даринка Костадинова Петкова.
42291
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2300 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1025/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Памира фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Плевен 1, вх. 1, ет. 2, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговия със стоки
на едро и дребно, строително предприемачество и
строително-монтажни дейности, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност, комисионна дейност, продажба на стоки от собствено производство, спедиторска
дейност, складови сделки, лизинг, информационни,
програмни и импресарски дейности, ресторантьорство,
хотелиерство, разкриване на оказионни и заложни
къщи, рекламна и маркетингова дейност, вътрешен и
външен дизайн, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и магазини, туристическа
дейност, продажба на автомобили, мотоциклети, велосипеди и резервни части за тях, автомонтьорски,
дърводелски и мебелни услуги, представителство и
агентство между наши и чужди фирми и граждани.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Павлин Владимиров Цветанов.
42292
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2298 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1023/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Стамболово, община Сливо поле, ул. Кокиче 16, с
предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина
с всякакъв вид стоки, продажба на селскостопанска
продукция, хранителни и нехранителни стоки, алкохол
и тютюневи изделия, откриване и експлоатация на
заведения, кафе-барове, ресторантьорство, строителна
и строително-ремонтна дейност и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Хубов Алдинов.
42293
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2296 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д.
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№ 1021/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Монк“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Богдан войвода 23, вх. 2, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, счетоводни услуги, туристически,
рекламни, информационни, преводни и посреднически услуги, сделки с интелектуална собственост и
недвижими имоти, консултантска и информационно-експертна дейност, дизайн на интернет страници,
маркетинг, рекламна, информационна, програмна,
представителска дейност, търговско посредничество и
представителство, всякаква друга дейност, незабранена
със закон, вкл. и такава, изискваща предварително
разрешение – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Венета Минчева Христова.
42294
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2295 от 17.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1019/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „Тодор
Борисов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Орлово гнездо 2, вх. 5, ет. 1, с предмет на
дейност: производство и покупка на промишлени и
хранителни стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, търговска дейност на
територията на страната и в чужбина, разкриване и
експлоатация на увеселителни заведения, заведения
за обществено хранене, вътрешен и международен
туризъм, строителна и строително-ремонтна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия със строителни материали, транспортна
дейност и превоз на товари с МПС с товароносимост
до 3,5 т или максимално допустима маса до 6 т, която
дейност на основание чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за
автомобилните превози не изисква лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тодор Борисов Тодоров.
42295
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2294 от 17.VІІІ.2007 г. по
ф.д. № 1018/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврокар – НДК 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Студентска 61, вх. 4, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина – внос
и износ на стоки, материали и суровини, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица и фирми, строителна дейност, отдаване под
наем на вещи, машини и автомобили, търговия с
автомобили и резервни части, търговия с горивни продукти, дърводелски услуги, производство и
продажба на промишлени стоки и стоки за бита,
откриване на фирмени магазини в страната и в
чужбина, извършване на всякакъв вид дейност,
търговия и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Борис Илиев Паунов.
42296
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2324 от 15.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1015/2007 дружество с ограничена отговорност
„Типо – трип конструкт 2007“ – ООД, със седалище и
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адрес на управление Русе, ул. Петко Каравелов 15, с
предмет на дейност: внос, продажба, износ на строителни материали, комисионна, спедиционна, складова
дейност, търговски представителство и търговско
посредничество, туристическа дейност в страната и в
чужбина, ресторантьорство, хотелиерска и рекламна
дейност, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, както и всички други дейности,
разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Даниел Стефан и
Ианк Николе Соранда и се управлява и представлява
от управителя Даниел Стефан.
42297
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2322 от 15.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1013/2007 дружество с ограничена отговорност
„Галка“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Петрохан 88, вх. 3, ет. 8, с предмет на дейност: фризьорски и бръснарски услуги, ветеринарнофризьорски услуги, козметични услуги, поставяне на
татуировки, маникюр, педикюр, масажи, търговия с
фризьорски и козметични продукти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Галина Ангелова Вълчева и Димитър Димитров
Вълчев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
42298
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2293 от 16.VІІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1011/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рудевит – 3“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Генерал Скобелев
31, вх. 5, ет. 8, с предмет на дейност: покупка, реконструкция, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, експлоатация на търговски обекти
и обекти за обществено хранене, хотелиерство и
ресторантьорство, отдаване на автомобили под
наем, спедиционни сделки, покупка на стоки и
вещи в страната и в чужбина с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство, сделки
с интелектуална собственост, лицензионни сделки,
извършване на различни видове услуги, митническо
агентство, търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и
местни физически и юридически лица, комисионни
сделки, лизингови и франчайзингови сделки и други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тихомир Русков Рашев.
42299
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2209 от 9.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1009/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Икономис А“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Александровска 71, с предмет
на дейност: специализирано счетоводно предприятие
за организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по Закона за счетоводството, анализи, консултации,
покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, рекламни,
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информационни и програмни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Татяна Белчева Петкова.
42300
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2208 от 9.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1008/2007
дружество с ограничена отговорност „Иванов и Петков
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Муткурова 40, вх. 2, ет. 2, с предмет на дейност: шивашки услуги, вътрешна и външна търговия,
консултантска дейност, производство и покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, представителство, посредничество
и агентство, маркетингови проучвания и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Младен Стефанов Петков и Пламен Иванов
Иванов, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
42301
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2202 от 25.VII.2007 г. по ф.д. № 978/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алберт – Давид“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Епископ Босилков 5, бл.
10, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос и износ – импорт,
експорт и реекспорт, комисионни и бартерни сделки,
маркетингови проучвания и консултации, търговско
посредничество и представителство, пласмент на
стоки, лизинг, коли под наем, покупка на стоки и
селскостопанска продукция с цел препродаване в
първоначален и преработен вид, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Александру Цепурика.
40493
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2200 от 9.VIII.2007 г. по ф.д. № 976/2007
дружество с ограничена отговорност „Еко финал
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, бул. Придунавски 50, и с предмет на дейност:
доставка и търговия на едро и на дребно с нови и
употребявани моторни превозни средства, търговия
с авточасти и консумативи за МПС, екологични
дейности, свързани с разкомплектоване на моторни
превозни средства, дейности, свързани с програми
за екология, пътна помощ, сервизна и диагностична дейност на превозни средства, търговия с нови
и употребявани гуми и джанти за транспортни
средства, външнотърговска дейност, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Димитър Иванов Петков, Джузепе Мугноло и
Доменико Алфано и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
40494
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2153 от 6.VIII.2007 г. по ф.д. № 953/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перфект 2 такси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Тулча 15, ет. 3, с предмет на
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дейност: търговия на едро и дребно с хавлиени и
други текстилни изделия, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни търговци, комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, консултантска дейност, други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала „Перфект такси“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителите Теодоси
Неделчев Георгиев и Илиана Маринова Абаджимаринова заедно и поотделно.
40495
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2156 от 6.VIII.2007 г. по ф.д. № 955/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перфект 3 такси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Тулча 15, ет. 3, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с хавлиени и
други текстилни изделия, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни търговци, комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, консултантска дейност, други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала „Перфект такси“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителите Теодоси
Неделчев Георгиев и Илиана Маринова Абаджимаринова заедно и поотделно.
40496
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2166 от 6.VIII.2007 г. по ф.д. № 970/2007
дружество с ограничена отговорност „Б енд М компани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Глоджево, община Ветово, ул. Вела Пеева 64, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт и експорт, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на бита,
текстилни и кожени изделия, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламно-информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, инвестиционно проучване и проектиране
на строителни обекти от първа до шеста категория,
упражняване на независим строителен надзор, лицензирани преводи, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Ибрахим Ариф
Кехая и Мехмед Ибрям Джини и се управлява и
представлява от управителя Ибрахим Ариф Кехая.
40497
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 880 от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 508/2000 промени за
„Съюз на автобусните превозвачи“ – ООД, с. Руйно:
вписва като съдружници Орхан Кемал Мехмедемин,
Петър Колев Петров и Детелинка Станчева Михайлова; вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 5300 лв.
40903
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 924 от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 395/2007 промени за
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„Мега – груп“ – ООД, Силистра: вписва прехвърляне на дружествени дялове; вписва като съдружник
Павлина Стоянова Райкова.
40904
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 940 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 229/2005
промени за „Сантекс – ойл“ – ЕООД, Силистра: вписва прехвърляне на дружествени дялове;
вписва като съдружници Костадин Иванов Черковналиев, Емил Стоянов Великов и Максим
Георгиев Куманов; заличава като собственик и
управител Стефан Петров Костов; „Сантекс –
ойл“ – ЕООД, се променя на „Сантекс – ойл“
– ООД; вписва промяна в адреса на управление
от ул. Кубадин 5, ет. 1, ап. 1, на ул. Петър Бояджиев 39Б; вписва като управител Костадин
Иванов Черковналиев, който ще управлява и
представлява дружеството.
40905
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 926 от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 172/2002 промени за
„Яворина“ – ЕООД, Силистра: вписва прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като собственик
и управител Пенка Раданова Иванова; вписва като
едноличен собственик и управител Йорданка Колева Иванова, която ще управлява и представлява
дружеството.
40906
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 787 от 31.VIII.2007 г. по ф.д. № 94/2001 промени за
„Кристел“ – ООД, с. Нова Черна: вписва прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Чавдар Станчев Черников; „Кристел“ –
ООД, се променя на „Кристел“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя Йордан
Борисов Стефанов.
40907
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 911 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 226/2006 промяна за
„Икар 77“ – ЕООД, Силистра: вписва промяна в
предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
40908
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 933 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 475/2005 промени за
„Елман“ – ООД, с. Айдемир: вписва прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Владимир Димитров Симеонов.
40909
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 930 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 301/2006
промени за „Аспарух 55“ – ЕООД, Силистра:
вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като собственик и управител Георги Костов
Георгиев; вписва като собственик и управител
Костадин Георгиев Костов, който ще управлява и
представлява дружеството.
40910
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 674 от 26.VII.2007 г. по ф.д. № 465/2006 промени за „Екоделта“ – ООД, с. Нова Черна: вписва
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Карло Такки; дружеството се променя на
„Екоделта“ – ЕООД.
40911
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Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 855 от 26.IХ.2007 г. по ф.д. № 422/2007 дружество с
ограничена отговорност „Ер Джи Ес трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Силистра, ул.
Тутраканска 14, п.к. 120, и с предмет на дейност: производство и търговия със сувенири, подаръци, изделия
и произведения на художествените занаяти и изкуството, вътрешна и външна търговия, покупко-продажба
на недвижими имоти, хотелиерска, туристическа и
ресторантьорска дейност, производство, изкупуване,
преработка и съхранение на селскостопанска продукция – животинска и растителна, производство
и реализация на хранителни и нехранителни стоки,
транспортна, складова, инвестиционно-финансова,
консултантска, лизингова дейност, франчайзинг, покупко-продажба на лицензии, ноу-хау и други обекти
на интелектуалната собственост, всякакъв вид услуги,
вкл. изследователска, консултантска и маркетингова
дейност, внос и износ на всякакъв вид стоки, както и
други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Стилияна Георгиева Георгиева и Георги
Тодоров Кърджиев и се управлява и представлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
40912
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 871 от 28.IХ.2007 г. по ф.д. № 430/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архконсулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Георги Сава Раковски
20А, ет. 2, ап. 17, и с предмет на дейност: инвестиционно проектиране, проучване, измервания,
строителство на недвижими имоти в страната и в
чужбина, консултантски услуги, търговия на едро
и дребно с промишлени и хранителни стоки, цигари, спиртни напитки, комисионна, лизингова и
спедиторска дейност, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, външнои вътрешнотърговска дейност, покупка-продажба
на недви ж ими имоти, превозни, хотелиерск и,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, маркетингови, бръснаро-фризьорски и козметични услуги и
всички останали дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика
Радка Атанасова Петрова.
40913
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 864 от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 427/2007 еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дунав – 2007
– Тутракан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Трансмариска 10, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
както и свързаните с нея спомагателни видове дейности, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен
и животински произход, транспортна дейност, услуги,
строително-монтажни работи, производство на стоки
за бита, производство на месни продукти и месопреработка, туризъм, в т.ч. ловен туризъм (след снабдяване
с нужните разрешителни документи), хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска дейност, хотелски
мениджмънт, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява от
собственика Валентин Василев Чобанов.
40914
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1651 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 918/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аргос енержи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, с предмет на дейност: производство на електроенергия, строителство
и експлоатация на съоръжения за електроенергия от
възобновяеми енергийни източници, промишлено и
гражданско строителство, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни, превозни сделки и
транспорт в страната и в чужбина, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, рекламни, информационни, програмни и други услуги, всякаква друга
търговска дейност, незабранена от законодателството,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Йорданка Стоянова Чанева.
40535
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1626 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 905/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Иванов и Панджаров“ –
ООД, със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Текстилец 9-Б-3, с предмет на дейност: производство на хранителни и нехранителни стоки, ремонт
и поддръжка на машини и съоръжения, в т.ч. за
текстилната промишленост, проектиране, изработване
и монтиране на метални конструкции, търговия на
едро и дребно с всички видове стоки в страната и в
чужбина, разкриване и експлоатация на търговски
обекти, барове, ресторанти, кафе-сладкарници, кафеаперитиви, производство, изкупуване, преработка и
търговия със селскостопанска продукция на вътрешния
и външния пазар, търговско представителство в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, бартерни
сделки и посредничество, комисионни, спедиционни,
транспортни (в т.ч. международен и таксиметров
транспорт), хотелиерски, туристически, рекламни,
програмни, авторемонтни и лизингови услуги, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Красимир Иванов Иванов и Георги
Русев Панджаров и се управлява и представлява от
Красимир Иванов Иванов.
40536
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1618 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 902/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „МРТ инвест“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Панайот Хитов 22-А-2, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос
и износ на стоки и услуги, производство, преработка
и реализация на промишлена, селскостопанска продукция, пакетиране на храни и хранителни добавки,
животинска продукция и стоки за бита в страната
и в чужбина, таксиметрови и транспортни услуги в
страната и в чужбина, заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, хидроизолации, ел. оборудване
и ел. инсталации, тенекеджийски услуги, направа на
всички видове навеси, зидаро-мазачески и монтьорски
услуги, фризьорски и козметични услуги, плетачество,
откриване на кафе-аперитив, обект за обществено
хранене и магазин за хранителни стоки, продажба на
леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси
и отдаването им под наем, транспорт в страната и
в чужбина, внос и износ на машини и съоръжения
и отдаването им под наем, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превоз-
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ни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, програмни, импресарски и
други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговия
на едро и дребно с петрол и петролни продукти в
страната и в чужбина, лизинг, производство и доставка на ел. енергия, електромонтажни дейности,
доставка и монтаж на подстанции, дейности, свързани
с прилагането на мерки за енергийна ефективност
и всички други услуги и производства, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Мартин Любомиров Фердинандов.
40537
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1615 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 900/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Вивеко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Сливен, ул. Граф Игнатиев
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 посредничество и представителство, комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и услуги, разрешени със закон, външнотърговска дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Виктор Георгиев Йорданов
и Велизара Теофанова Йорданова и се управлява и
представлява от Виктор Георгиев Йорданов.
40538
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1606 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 893/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „А и Л ландскейпс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Великокняжевска 12, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерски, ресторантьорски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос,
износ, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни,
сделки с интелектуална собственост, стоков контрол,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Армър Хендерсън и Линда Фалконер
и се управлява и представлява от Джордж Франгос.
40539
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1654 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 919/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Техноксил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Драгоман
13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, производство и
търговия със земеделска и животинска продукция, риба
и рибни продукти, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, водени по търговски
начин и позволени със закон, покупка, строеж или
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг и
лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците Кириакос Константинос Калпакидис и Георгиос Константинос Калпакидис заедно и
поотделно.
40545
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1640 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 913/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Канев 95“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Предел 2, ет. 1, ап. 2, 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, строително-монтажна
дейност, проектиране на жилищни, стопански и
други сгради, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, вкл. бартерни сделки с всякакъв вид стоки,
в т.ч. с алкохол и цигари, транспортна дейност в
страната и в чужбина, производство на хранителни
и нехранителни продукти, хотелиерски, ресторантьорски, счетоводни, букмейкърски, таксиметрови,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, водени по търговски
начин и позволени със закон, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, лизинг, всякакъв друг вид сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Йорданов Канев.
40546
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1639 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 912/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пи-Ен-Пи –
къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Александър Стамболийски 1-В-10, с
предмет на дейност: внос и износ на стоки, интернет
услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
превозна дейност с лек и товарен транспорт, ресторантьорство, спедиционна, комисионна, складова
дейност, хотелиерски, туристически, таксиметрови
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и
външна търговия, валутни сделки, други дейности
и услуги, разрешени със закон и извършвани по
търговски начин, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Пламен
Любомиров Петков.
40773
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1632 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 910/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Плама“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Възраждане 6, с предмет на дейност: търговия с
облекла, външно- и вътрешнотърговска дейност на
едро и дребно с всички видове стоки, незабранени
от законодателството, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, селскостопанска дейност, производство
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и търговия със селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски
и други услуги, незабранени от законодателството,
които ще се извършват по търговски начин, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, транспортна дейност в страната и
в чужбина, таксиметрови услуги, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Ангелов Георгиев.
40774
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1625 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 621/2003 вписа промени за
„Декада 3“ – ООД: заличава като съдружници Анка
Георгиева Найденова и Деньо Димитров Денев; вписва като съдружници Димо Пенчев Димов и Пламен
Димов Димов; заличава като управител и представляващ дружеството Анка Георгиева Найденова и
вписва като такъв Димо Пенчев Димов; вписва нов
адрес на управление – Сливен, кв. Дружба 29-В-4.
40775
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1617
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 624/97 вписа промени за
„Ираклис“ – ООД: вписва като съдружник Вангел
Атанасов Шутов; заличава като съдружник и управител Чаушидис Анастасиос Николаос; дружеството
ще се управлява и представлява от Атанас Вангелов
Шутов и Вангел Атанасов Шутов заедно и поотделно.
40776
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1624 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 460/2006 вписа промени за
„Инвест – хотели мениджмънт 2006“ – ООД: заличава като управител и представляващ Тодор Иванов
Жеков; дружеството ще се управлява и представлява
от Петър Младенов Стойчев.
40777
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1633 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 544/2004 вписа промени за
„Булстрой – 2005“ – ООД: заличава вписания адрес
на управление; вписва нов адрес на управление –
Сливен, бул. Цар Симеон 49; вписва като съдружници
Иван Иванов Ангелов, Георги Панев Иванов, Юрий
Олегов Граховски, Пенко Марков Марков и Велико
Михалев Великов; заличава като съдружници „Юниън
трейд“ – ООД, и Маринчо Христов Христов; заличава
като управители и представители Маринчо Христов
Христов и Венета Йорданова Качарова; вписва като
управител и представляващ дружеството Иван Иванов
Ангелов самостоятелно.
40778
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1641 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 847/2004 вписа промяна за
„Анпрекс“ – ЕООД: увеличава капитала от 5000 лв.
на 705 000 лв.
40779
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1642 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 669/2006 вписа промени за
„Интертера“ – ООД: вписва като съдружници Мая
Радостинова Иванова и Силвия Димитрова Павлова;
заличава като управител и представител Джордж
Франгос; дружеството ще се управлява и представлява
от Десислава Христова Андрова.
40780
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1652 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 773/2004 вписа промени за
„Дийп“ – ЕООД: заличава вписания предмет на
дейност и вписва нов: търговия на дребно с лекарствени продукти.
40781
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1634 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 388/97 вписа заличаването на
„Фокус Сливен“ – ЕООД.
40782
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1623 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 816/96 вписа прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Ви – Вел – Величко Петров“
на „Ви – Вел“ – ЕООД.
40782а
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1637 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 881/92 вписа поемане на предприятие с фирма „Димитър Славов“ на едноличния
търговец Димитър Димитров Славов от наследницата Пенка Стоянова Славова от Нова Загора, ул.
Четиринадесети януари 71А, и я вписа в търговския
регистър като едноличен търговец с фирма „Димитър
Славов – Пенка Славова“ със същото седалище и
адрес на управление.
40783
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1238
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 293/99 допуска прилагането
в търговския регистър на съда на представения годишен финансов отчет за 2006 г. на „Роял холидей“
– ЕАД, Чепеларе, проверен от дипломиран експертсчетоводител и приет от едноличния собственик на
капитала на 29.VІ.2007 г.
40915
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1205 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 611/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Венерина“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Невястата 34, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество при
всякакъв вид сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със
закон, като дейността ще се извършва в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Милен Венциславов Меров, който ще го управлява
и представлява.
40916
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1206 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 628/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Ем Ка консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Лиляна
Димитрова 1, и с предмет на дейност: счетоводно,
данъчно и осигурително обслужване на фирми и
граждани, икономически консултации, посредническа
дейност и комисионерство, рекламна дейност, търговия
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на едро и дребно, външнотърговска дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни
юридически и физически лица, маркетинг и всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Юлия Василева Исакова, която
ще го управлява и представлява.
40917
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и 4 ТЗ с решение № 1198
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 660/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Лескон“ – ООД,
Мадан: приема за съдружник в дружеството Фатме
Раиф Хаджи; прекратява участието като съдружници
на Ахмед Кадир Меджлис, Ридван Руфат Фелети и
Хайре Мехмедова Мутева.
40918
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1220 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 206/2005 вписа промяна за „Гостул“ – ООД, Девин: премества адреса на управление
на дружеството от Девин, ул. Въстаник 12, в Девин,
ул. Освобождение 15.
40919
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1217 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 633/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Вива Черневи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Мадан, ул. Република 26, вх. В, ет. 3, ап. 43,
с предмет на дейност: строителство на жилищни и
промишлени сгради, туристически обекти и селища,
строително-монтажна и ремонтна дейност, възстановяване и саниране на сгради, доставка и реализация
на строителни материали, сделки с недвижими имоти,
добив, преработка и търговия с дървени материали и
изделия от тях, вътрешен и международен туризъм,
посредничество, представителство и комисионерство,
експлоатация на търговски и туристически обекти,
производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и петролни продукти, внос и износ на стоки,
рекламна дейност, транспортна дейност, спедиционни и
складови услуги, отдаване под наем, лизинг, ремонтна
и сервизна дейност, селскостопанска дейност, развлекателни игри, услуги за населението и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Севдалин Здравков
Чернев и Велко Здравков Чернев и се управлява и
представлява от управителите съдружници заедно и
поотделно.
40920
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1216 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 632/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Нюбрук куартър хорсес“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление
Смолян, бул. България 15, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни или други
услуги, лизинг, други дейности и услуги (без забранените със закон), и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Роджър Поул Наш и Шарън Анн
Наш и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
40921
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1233/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества акционерно дружество „Лава – Зет“ – АД,
със седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Академик Стоян Романски 32, вх. Б, ет. 3, ап. 33, с
предмет на дейност: търговия, производство, внос,
износ и дистрибуция на стоки, маркетинг, реклама,
транспортни услуги, строителство, покупка, отдаване
под наем и продажба на недвижими имоти с жилищно
или търговско предназначение, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: Мирослав Томов Печев, Веселина
Мирчева Печева и Лиляна Максимова Лазарова, и
се представлява от изпълнителния директор Лиляна
Максимова Лазарова.
42311
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1251/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Спринт – ауто – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Константин Фотинов 27,
с предмет на дейност: внос и продажба на автомобили, производство и реализация на стоки, вътрешна
и външна търговия, туризъм, рекламна, комисионна,
консигнационна, транспортна и спедиторска дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Валентинов Георгиев и
Любомир Йосифов Иванов, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
42312
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1254/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фин консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Гурко 21, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, търговия и
обзавеждане на недвижими имоти, производство,
посредничество на български и чуждестранни лица,
мениджмънт на дружества, производство на храни
и хранителни добавки, импресарска и продуцентска
дейност, всякакви услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Младен Георгиев Тодоров.
42313
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1249/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Си Джи пропъртис – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Радуил, община
Самоков, ул. Георги Димитров 42, Софийска област, с
предмет на дейност: строително-монтажни дейности,
строително предприемачество, покупко-продажба
на недвижими имоти, търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, алкохол, кафе
и др., ресторантьорство, хотелиерство, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари, търговско
представителство и посредничество, производство,
преработка, търговия и транспорт на селскостопанска
продукция, търговия с автомобили и части за тях,
както и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Джон Джефорд и Ричард Каладайн
и се управлява и представлява от управителя Джон
Джефорд.
42314
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1250/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бобо транс 2001“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Нови хан,
община Елин Пелин, ул. Геренска 14, Софийска
област, с предмет на дейност: транспорт в страната
и в чужбина, производство и търговия на едро и
дребно с промишлени и хранителни стоки, строително-монтажна дейност и обзавеждане, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Борислав Петков Георгиев.
42315
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1258/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Никяна“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пирдоп, ул. Цар Освободител 76, бл. 19, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: продажба на стоки на едро и
дребно, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни
услуги, строителство, комисионни сделки, търговско
представителство и посредничество, лизинг, складова
дейност, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Янка Динчева Иванчовска и Николай Атанасов Иванчовски
и се управлява и представлява от управителя Янка
Динчева Иванчовска.
42316
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 1271/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еич Джи Вилас България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, ул.
Житна чаршия 25, с предмет на дейност: покупка и
продажба на недвижими имоти и посредничество в
тази област, търговия, туризъм, туристическа дейност,
туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешно- и външнотърговска дейност с хранителни
стоки, алкохол и безалкохолни напитки, облекло и
други стоки за бита, внос и износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, строителна и строително-ремонтна дейност, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Хелън Уйлиамсън.
42317
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1257/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мебел груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Сливница, ул. Иван
Вазов 80, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на мебели и изделия
от дървен материал, мека мебел, дърводелски услуги, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни дейности, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информа-
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ционни, програмни, счетоводни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Илия Николов Иванов.
42318
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г.
допуска прилагането по ф.д. № 3010/91 на годишния
финансов отчет за 2006 г. на „Етроволан“ – АД,
Етрополе.
42302
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1977/94 вписа промени за „Сапфир – 4“ –
ООД, Самоков: премества адреса на управление на
дружеството от Самоков, кв. Самоково, бл. 31, вх. Б,
ап. 19, в Самоков, ул. Цар Борис ІІІ, бл. 24, вх. А,
ет. 1, ап. 1; увеличава капитала на дружеството от
5000 лв. на 5100 лв. чрез записване на нови дялове;
вписва като управители Кирил Петров Величков
и Стоян Иванов Арабаджиев; дружеството ще се
представлява от управителите Валентин Любенов
Христов, Кирил Петров Величков и Стоян Иванов
Арабаджиев заедно и поотделно; вписва изменение
на дружествения договор.
42303
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 2 и чл. 266 ТЗ с решение № 3
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1595/99 прекратява „Свети
Архангел Михаил“ – ООД, Етрополе, и открива
производство по ликвидация, с ликвидатор Георги
Стефанов Георгиев, със срок на ликвидацията до
24.Х.2008 г. и допълва фирмата на „Свети Архангел
Михаил“ – ООД, с „в ликвидация“, Етрополе.
42304
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 830/2005 вписа промени за „Николай Велков“ – ЕООД, Ботевград: вписва Ивелина Николаева
Велкова като съдружник в дружеството; променя
фирмата на дружеството на „Николай Велков“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
42305
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 1227/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Теневи – В.А.“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Костинброд, ул. Възход 16,
с предмет на дейност: търговско посредничество и
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, почистване на сгради от
всякакъв вид, вкл. и офиси, магазини, учреждения
и други търговски, административни и промишлени
помещения и жилищни сгради, 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, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Виолета Георгиева Тенева и
се управлява и представлява от управителя Атанас
Стойчев Тенев.
42306
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 1245/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ауто Нико“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Христо Максимов 31, с
предмет на дейност: строителство и всякакви строително-ремонтни работи, производство и търговия с
промишлени и хранителни стоки, в т.ч. с автомобили,
фризьорски услуги, търговия с алкохолни стоки и
тютюневи изделия, хотелиерство, ресторантьорство,
хлебопроизводство и сладкарство, таксиметрова и
транспортна дейност, рекламна, информационна и
туристическа дейност, търговия с недвижими имоти, спедиторство, селскостопанска дейност, внос и
износ на стоки и всякаква дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Николай Георгиев Торлаков.
42307
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 1286/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Бианка“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Самоков, ул. Христо Максимов 15, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, строителство и
строително-ремонтна дейност, покупка и продажба
на недвижими имоти и посредничество в тази област,
транспортна дейност в страната и в чужбина, търговска
дейност с разрешени със закон стоки и продукти, внос
и износ, търговско представителство и посредничество,
транспортна, инженерингова, спедиторска, рекламна,
маркетингова, лизингова, хотелиерска и туристическа
дейност, всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Антоанина Делчова Радовска
и Светлин Димитров Радовски, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42308
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 867/96 вписа промени за „Аркадия Силвер“
– ЕООД, гр. Драгоман: освобождава Юрий Симеонов
Събев като управител на дружеството; вписва като
управител Виолета Христова Йосифова, която ще
управлява и представлява дружеството.
42309
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение № 6
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 1659/98 вписа промени за
„Давекс“ – ЕАД, гр. Елин Пелин: заличава Йорданка
Христова Илиева и „Техноком Лимитид“ – ООД, като
членове на съвета на директорите; заличава Йорданка Христова Илиева като изпълнителен директор и
представляващ дружеството; вписва Валентин Кръстев
Станков и Димитър Димитров Фърков като членове
на съвета на директорите; вписва Валентин Кръстев
Станков като изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Валентин Кръстев Станков; премества седалището
и адреса на управление на дружеството от гр. Елин
Пелин, Софийска област, ул. Здравец 15, в София,
район „Слатина“, бул. Проф. Цветан Лазаров 18;
вписва нов устав на дружеството.
42310
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3511 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1671/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Топалов транспорт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Хаджи Димитър 12, вх. Г, ет. 3, ап. 35, с предмет на
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дейност: транспорт на пътници и товари в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), складови сделки и
всякакви други търговски дейности, незабранени със
закон, а когато се изисква лиценз, след издаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
20 000 лв., със съдружници Кънчо Стоянов Папазов
и Теньо Георгиев Топалов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40189
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3332
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1579/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ирис БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, кв.
Самара, бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 48, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба
на едро и дребно, строителство, операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги,
комисионни, складови, спедиционни (без поща) и
превозни сделки, вкл. международен транспорт, сделки
с интелектуална собственост или други услуги, лизинг,
търговско представителство и посредничество (без
процесуално), внос, износ и всякакви други дейности,
незабранени със закон, изискващи воденето им по
търговски начин в страната и в чужбина, а когато
има разрешителен или лицензионен режим, след
получаване на съответното разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Юлия Николаева Димитрова и Ирис
Мануела Ниекодемус Колев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40190
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2924 от
3.IХ.2007 г. по ф.д. № 1343/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Декор – 2007“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара
Загора, бул. Княз Александър Батенберг 51, вх. Г, ет. 4,
ап. 77, с предмет на дейност: проектиране, производство,
монтаж и търговия с мебели в страната и в чужбина,
производство, външна и вътрешна търговия на едро и
дребно с всякакви промишлени, потребителски и битови
стоки, фитопрепарати, консервни продукти, търговия
с метали и метални изделия и техните производни в
страната и в чужбина, експорт, импорт, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща) и складови сделки,
лизинг, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерство, ресторантьорство, търговия с животинска
(без дивечови кожи) и селскостопанска продукция,
външнотърговска, таксиметрова и транспортна дейност
в страната и в чужбина и всякакви други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон,
които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин, а когато има разрешителен режим, след
издаване на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Павлина Илиева Вълканова.
40191
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Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3527 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1675/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Еврофокс“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара
Загора, ул. Хан Аспарух 8, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, 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,
складови, лицензионни, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни сделки, вкл. международен превоз,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон и изискващи воденето им по
търговски начин. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Нели Иванова
Фотева.
40192
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3502
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1662/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Маноел“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Змейово, 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, комисионни, спедиционни (без
поща) и превозни сделки в страната и в чужбина,
туристическа, туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, бартер
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим, след получаване
на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Андонова Начева.
40193
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3496
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1656/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ронин – К“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Александър Стамболийски 15, вх. Д, ет. 7, ап 65, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, добив на строителни материали, внос на МПС и
резервни части за тях, търговско представителство
и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
охранителна дейност, козметични, консултантски услуги и всякаква друга незабранена със закон търговска
дейност, а когато за извършването є са необходими
лицензи или разрешителни, след получаването им.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Станимир Божидаров Здравков.
40194
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3463 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1641/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ели 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Антон
Марчин 2, вх. Б, ет. 2, ап. 56, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство, внос,
износ и реекспорт, комисионни, спедиционни (без
поща), външнотърговски, туристически и сделки по
предоставяне на други услуги (по законоустановения
ред) и всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешителен режим, след получаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Енчева Константинова и Илия
Господинов Илиев и се управлява и представлява от
Елена Енчева Константинова.
40195
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3460 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1638/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Юджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Гълъбово, кв.
Строител, бл. 38, вх. Б, ет. 6, ап. 42, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
рекламни, информационни, външноикономически
сделки, транспортна, превозна дейност, продажба на
селскостопански машини и съоръжения, отглеждане и
продажба на селскостопанска продукция, агроуслуги,
инженерингова, маркетингова, спедиторска, складова,
лизингова дейност и всякакви други търговски сделки
или дейности, незабранени със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим, след издаване
на лиценз или съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Юлиян Вълков Димитров.
40196
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3435 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1628/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бозики – Мария
Бозики“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Старозагорско
въстание 14, вх. 0, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
покупко-продажба на хранителни стоки, алкохол
и цигари, на селскостопански произведения и на
стоки от собствено производство, складови сделки,
дърводелски услуги – изработване на нови мебели по
поръчка, ремонт на стари мебели, търговия с нови
мебели и мебели втора употреба и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, които по
обем и предмет изискват водене по търговски начин
и след получаване на разрешение, когато е въведен
разрешителен режим. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мария
Петрова Бозики.
40197
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 595
и сл. ГПК във връзка с чл. 15 ЗСН с решение № 54
от 3.VІІІ.2009 г. по ф.д. № 16/2009 вписва в регистъра
за юридическите лица с нестопанска цел Сдружение
за напояване „Водна лилия“ със седалище и адрес на
управление с. Преселец, община Търговище, област
Търговище, и с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на предадената по реда
на чл. 47 ЗСН и § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСН хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни
системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на
водата за напояване, отвеждане на излишните води
от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване
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състоянието на земеделските земи, рибовъдство и
развъждане на водоплаващи птици. Територията на
сдружението за напояване обхваща 120,436 дка изградена поливна площ, годна за напояване, в землището
на с. Преселец, община Търговище, разпределени в
27 имота със 70 собственици. Площта на територията
на сдружението е показана в приложение № 1 към
устава, заверено от Общинска служба „Земеделие“ –
Търговище, и надзорния орган. Към устава е приложен списък на собствениците на земеделски земи
на територията на сдружението, изготвен въз основа
на наличните данни в ОС „Земеделие“ – Търговище,
към 4.ІІІ.2009 г. и заверен от надзорния орган. Хидромелиоративната инфраструктура на територията на
сдружението за напояване „Водна лилия“ е включена
публична общинска собственост и включва следното съоръжение: язовир „Преселец“. Сдружението е
юридическо лице, учредено и регистрирано по ЗСН.
Органи на управление са: общото събрание, управителен и контролен съвет и председател. Сдружението
се представлява от председателя на управителния
съвет Шабан Расимов Шабанов.
10424
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 135/2001 за ПП
„Политическо движение Евророма“, както следва:
Политически съвет в състав: Цветелин Цанов Кънчев,
Александър Христов Методиев, Борислав Василев
Даскалов, Борис Николаев Аргиров, Васил Георгиев
Алексиев, Васко Рачов Михайлов, Данаил Найденов
Георгиев, Детелина Илиянова Христова, Марина
Красимирова Краева, Милен Радославов Башев,
Николай Ангелов Наков, Павел Владимиров Илиев,
Пламен Кирилов Петров, Полина Тодорова Петкова,
Рая Рачева Димитрова, Росен Иванов Пешев, Сашка
Илиева Кърпарова, Стефан Ангелов Кемалов, Стоян
Димитров Петришки, Цветелина Радева Раленекова,
Фаня Андонова Гадуларова, Януш Калоянов Йорданов;
партията се представлява от председателя Цветелин
Цанов Кънчев.
10419
Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП
регистрира промени по ф.д. № 1507/97 за политическа
партия „Партия на българските жени“, Национален
съвет в състав: Весела Атанасова Драганова, Лилия
Владимирова Войнова, Адриана Георгиева Брънчева, Деа-Маргарита Лозанова Шейтанова, Малинка
Георгиева Конакчийска, Людмила Милкова Иванова, Красимира Димитрова Тасева, Ангелина Тошева
Стоичкова, Соня Ангелова Предоева, Елена Илиева
Куцева, Венка Атанасова Василева, Лиляна Димитрова Йотова и Цветана Пилигримова Бонева; вписва
Изпълнително бюро в състав: Весела Атанасова Драганова, Лилия Владимирова Войнова, Адриана Георгиева Брънчева, Деа-Маргарита Лозанова Шейтанова,
Малинка Георгиева Конакчийска; вписва Централна
ревизионна комисия в състав: Жоро Петров Чочов,
Пенка Пенева Митева и Татянка Иванова Грухланска;
партията ще се представлява от Весела Атанасова
Драганова-Илиева.
10425
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
168. – Националният комитет на партия „Български
социалдемократи“ с решение от 2.VІІІ.2009 г. на основание чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на партията
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовен конгрес на партия
„Български социалдемократи“ на 14.ХІ.2009 г. в 10 ч.
в София, Интер-експо-център, бул. Цариградско шосе
147, зала „Витоша“, при следния дневен ред: 1. отчет
на Националния комитет на партия „Български социалдемократи“; 2. отчет на ЦКРК на партия „Български
социалдемократи“; 3. дискусия; 4. приемане промени
в устава на партия „Български социалдемократи“; 5.
приемане промени в програмата на партия „Български
социалдемократи“; 6. избор на председател на партия
„Български социалдемократи“; 7. избор на председател
на ЦКРК на партия „Български социалдемократи“; 8.
избор на национален комитет на партия „Български социалдемократи“; 9. избор на членове на ЦКРК на партия
„Български социалдемократи“; 10. вземане на решения.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Местна
териториална организация на автомобилистите“ – Бяла
Слатина, област Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно общо събрание на членовете
си на 25.ІХ.2009 г. в 17 ч. в сградата на МТОА – Бяла
Слатина, ул. Захари Стоянов 12, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на
управителния съвет; 2. приемане на бюджет за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема предложения бюджет
за 2009 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10178
54. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развъждане на местни автохтонни породи
в България“ (АРМАПБ) – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 20.V.2009 г. свиква общо
събрание на 25.ІХ.2009 г. в 11 ч. в залата на КНСБ,
Карлово, ул. В. Караиванов 36, при следния дневен
ред: 1. Отчет за дейността на АРМАПБ за 5-годишен
отчетен период; 2. отчет на контролния съвет по
доклада на председателя; 3. утвърждаване на нови
членове и освобождаване на стари; 4. гласуване на
бюджет за 2009 г.; 5. избор на нови управителен и
контролен съвет; 6. гласуване на промени в устава
на АРМАПБ. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ заседанието ще започне след 1 час при
същия дневен ред и на същото място.
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Поправка. Столичната общинска агенция за приватизация прави следната поправка в решения № 725,
726 и 727 от 24.VІІ.2009 г. (ДВ, бр. 61 от 2009 г.):
думите в преамбюла „Решение № 326 от 21.V.2007 г.
на Столичния общински съвет“ да се четат „Решение
№ 326 от 21.V.2009 г. на Столичния общински съвет“.
Поправка. Изпълнителното бюро (Управителният
съвет) на Българския олимпийски комитет, София,
прави поправка в поканата за насрочването на отчетно-изборното събрание на Българския олимпийски
комитет (ДВ, бр. 65 от 14.VІІІ.2009 г., стр. 62): текстът „18.ІХ.2009 г. в 9,30 ч. в София, НДК, зала 6“ да
се чете „18.ІХ.2009 г. в 9,30 ч. в София, Грандхотел
„София“, ул. Гурко 1, ет. 2, зала „София“.
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