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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и
14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30,
36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и
42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думата „репуб
ликански“ се добавя „или общински“.
§ 2. В чл. 3, ал. 4 думите „на министъра
на транспорта и“ се заличават.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „републиканските“
се добавя „и общинските“.
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2. В ал. 2 след думата „републиканските“
се добавя „и общинските“, а думата „градо
устройствен“ се заменя с „устройствен“.
§ 4. В чл. 5, ал. 6 след думата „републи
канските“ се добавя „или общинските“.
§ 5. В чл. 6, ал. 3 думата „градоустройстве
ните“ се заменя с „устройствените“.
§ 6. В чл. 9, ал. 4 думите „Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят
с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 7. В чл. 10, ал. 6 думата „транспорта“
се заменя с „финансите и министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството“.
§ 8. В чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Наци
онална агенция „Пътна инфраструктура“ се
заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 9. В чл. 10е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ се заменят с „Аген
ция „Митници“.
2. В ал. 2 думите „управление „Пътни
такси и разрешителни“ на Национална аген
ция „Пътна инфраструктура“ се заменят с
„Агенция „Митници“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „Национална аген
ция „Пътна инфраструктура“ се заменят с
„Агенция „Пътна инфраструктура“.
2. В ал. 3 думите „Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ се заменят с „Аген
ция „Пътна инфраструктура“.
§ 11. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министърът на регионалното развитие и
благоустройството:
1. осъществяват държавната политика за
развитието на пътната инфраструктура;
2. предлагат на Министерския съвет стра
тегия за развитие на пътната инфраструктура
и средносрочна програма за изпълнението є;
3. внасят в Министерския съвет проекти на
закони и на подзаконови нормативни актове,
уреждащи ползването и управлението на пъ
тищата, съобразно техните компетентности.
(2) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията поддържа и
развива международните инициативи и сключ
ва международни договори за изграждането на
участъци от трансевропейската пътна мрежа
на територията на страната, включително за
трансграничните пътни връзки.
(3) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството поддържа и развива
меж д у народни те инициат иви, ск лючва и
осигурява изпълнението на международни
договори в областта на управлението, пла
нирането, изграждането и поддържането на
републиканските пътища.
(4) Ръководителите на управляващите ор
гани на Оперативна програма „Транспорт“ и
Оперативна програма „Регионално развитие“
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сключват оперативни споразумения с пред
седателя на управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за изпълнението на
проекти, финансирани от Оперативна про
грама „Транспорт“, Оперативна програма
„Регионално развитие“, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за регионално развитие на
Европейския съюз.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националната агенция „Пътна инфра
структура“ към Министерския съвет се пре
образува в Агенция „Пътна инфраструктура“
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенция „Пътна инфраструктура“, на
ричана по-нататък „агенцията“, е юридическо
лице, второстепенен разпоредител с бюджет
ни кредити към министъра на регионалното
развитие и благоустройството, със седалище
София и със специализирани звена: областни
пътни управления и Централен институт на
пътните технологии, национални и европейски
норми и стандарти.“
3. В ал. 3:
а) точки 12 и 13 се отменят;
б) в т. 14 думите „извънредните ситуации“
се заменят с „вътрешните работи, други ком
петентни органи“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството осъществява контрол
върху дейността на агенцията, като:
1. утвърждава бюджета на агенцията;
2. приема отчета за изпълнение на бюджета
на агенцията;
3. осъществява контрол върху изпълнени
ето на бюджета на агенцията в рамките на
своите компетенции;
4. приема годишния отчет за дейността
на агенцията;
5. осъществява и други контролни функции
в рамките на правомощията му, предвидени
в нормативен акт.“
§ 13. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) Агенцията се ръководи от
управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от
председател и двама членове, които са с под
ходяща квалификация и професионален опит
в областта на управлението, планирането,
изграждането и поддържането на пътната
инфраструктура или в управлението на пуб
лични и корпоративни структури.
(3) Агенцията се представлява от предсе
дателя на управителния съвет.
(4) Договорите с председателя и членовете
на управителния съвет се сключват, изменят
и прекратяват от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
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§ 14. Член 21б се изменя така:
„Чл. 21б. (1) Председател и член на упра
вителния съвет на агенцията не може да бъде
лице, което:
1. е поставено под запрещение;
2. е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер на лишаване от свобода;
3. заема длъжност или извършва дейност по
чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;
4. е свързано лице по смисъла на Търгов
ския закон с търговец или съдружник или
акционер в търговец, който участва в проце
дури за обществени поръчки или за концесии,
провеждани от агенцията;
5. заема ръководна или контролна длъжност
в политическа партия;
6. е лишавано от правото да осъществява
търговска дейност;
7. не е български гражданин, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария.
(2) Председателят и членовете на управи
телния съвет подават декларация за липса
на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване
в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В
тридневен срок от промяна на декларираните
обстоятелства лицето подава декларация за
това.
(3) При възникване на обстоятелство, което
е несъвместимо с изискванията за заемане на
длъжността по ал. 1, договорът на съответното
лице се прекратява.“
§ 15. Член 21в се изменя така:
„Чл. 21в. (1) Управителният съвет взема
решения за:
1. организиране на разпределението и
разходването на средствата за изпълнение на
дейностите по планирането, изграждането,
управлението и поддържането на републи
канските пътища;
2. приемане на проекта на бюджет на
агенцията;
3. извършване на разпоредителни сделки
или отдаване под наем на имоти и вещи – дър
жавна собственост, предоставени за управле
ние на агенцията;
4. предложения до министъра на регионал
ното развитие и благоустройството за промени
в списъка на републиканските пътища;
5. предложения за проекти на нормативни
актове, уреждащи управлението, проектиране
то, строителството и поддържането на пътища;
6. одобряване на технически спецификации,
технически указания и методически докумен
ти, свързани с изграждането, управлението,
експлоатацията и поддържането на пътищата;
7. възлагане на обществени поръчки за
проектиране, строителство, ремонт и поддър
жане на републиканските пътища, както и
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за управление на проекти, научно-приложни
изследвания и консултации, свързани с уп
равлението на пътищата;
8. изработване на проектите на решения
за откриване на процедури за предоставяне
на концесия, на обосновка, на обявление, на
документация за участие и на концесионни до
говори за концесии на републикански пътища;
9. изготвяне, приемане и предоставяне на
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството ежегодно в срок до 31 март
на годишен отчет за дейността на агенцията
за предходната година.
(2) Управителният съвет взема и други ре
шения, свързани с оперативното ръководство
и дейността на агенцията.
(3) Управителният съвет взема решения с
мнозинство от неговите членове.
(4) Правилата за работата на управителния
съвет се одобряват от министъра на регио
налното развитие и благоустройството по
предложение на управителния съвет.“
§ 16. Член 21г се изменя така:
„Чл. 21г. Председателят на управителния
съвет на агенцията:
1. организира дейността на агенцията;
2. назначава и освобождава служителите
на агенцията;
3. сключва договорите за обществени по
ръчки за проектиране, строителство, ремонт
и поддържане на републиканските пътища,
както и за управление на проекти, научно-при
ложни изследвания и консултации, свързани
с управлението на пътищата, след решение
на управителния съвет;
4. сключва концесионните договори за репу
бликански пътища и представлява концедента
по тях, включително като извършва контрола
по изпълнение на концесионните договори;
5. сключва други договори и споразумения,
необходими за дейността на агенцията;
6. организира и привежда в изпълнение
решенията на управителния съвет;
7. решава други въпроси, предвидени в
нормативен акт, които не са от изключител
ната компетентност на управителния съвет.“
§ 17. В чл. 21д, ал. 3 думите „министърпредседателя“ се заменят с „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“.
§ 18. В чл. 21е се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор“
се заменят с „управителния съвет“.
2. В ал. 2 думите „със заповед на изпълни
телния директор“ се заменят със „с решение
на управителния съвет“.
§ 19. В чл. 22, ал. 1 думите „ал. 2“ се
заменят с „чл. 21, ал. 2“.
§ 20. В чл. 24, ал. 1 думите „от изпълнител
ния директор на агенцията след разрешение от
надзорния съвет“ се заменят със „с решение
на управителния съвет на агенцията“.
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§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „из
пълнителния директор на агенцията или от
упълномощено от него длъжностно лице“ се
заменят с „управителния съвет на агенцията
или от упълномощено от управителния съвет
длъжностно лице от агенцията“.
2. В ал. 5 думите „Изпълнителният ди
ректор“ се заменят с „Управителният съвет“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) А генц и я „Път на инфраст ру к т у ра“
проучва интензивността на движението и
контролира теглото, осовото натоварване и
габаритните размери на пътните превозни
средства чрез разполагане на определени места
на устройства за отчитане на тези характе
ристики с оглед правилната експлоатация на
пътищата и предпазването им от разрушава
не, като събира такси при превишаване на
допустимите стойности.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ се заменят с „Аген
ция „Пътна инфраструктура“, а думите „и 2“
се заличават.
§ 23. В чл. 36а, ал. 2, т. 2, буква „а“ ду
мите „изпълнителния директор“ се заменят
с „управителния съвет“.
§ 24. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „изпълни
телния директор на агенцията“ се заменят с
„управителния съвет на агенцията или упъл
номощено от управителния съвет длъжностно
лице от агенцията“.
§ 25. В чл. 39, ал. 2 думите „заповед на
изпълнителния директор на агенцията“ се
заменят с „решение на управителния съвет
на агенцията или заповед на упълномощено
от управителния съвет длъжностно лице от
агенцията“.
§ 26. В чл. 50 ал. 1 се отменя.
§ 27. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „управление „Пътни
такси и разрешителни“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „изпълнителния
директор на агенцията или от упълномощено
от него длъжностно лице“ се заменят с „упра
вителния съвет на агенцията или от упълно
мощено от управителния съвет длъжностно
лице от агенцията, съответно от директора на
Агенция „Митници“ или от упълномощено от
него длъжностно лице от агенцията“.
§ 28. Навсякъде в закона думите „минис
търа на транспорта“ се заменят с „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. (1) Бюджетните кредити от бюджета
на Национална агенция „Пътна инфраструк
тура“ към Министерския съвет, преобразувана
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с този закон, се прехвърлят по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Агенция „Пътна инфраструктура“ към
министъра на регионалното развитие и бла
гоустройството е правоприемник на активите,
пасивите, правата и задълженията, включител
но на правата и задълженията по сключените
договори на Национална агенция „Пътна
инфраструктура“ към Министерския съвет
по баланса и отчета към датата на влизане в
сила на този закон.
(3) Трудовите правоотношения с работни
ците и служителите в Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ към Министерския
съвет се уреждат при условията и по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда, с изключение
на тези по ал. 4.
(4) Трудовите правоотношения с работни
ците и служителите от Управление „Пътни
такси и разрешителни“ в Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ към Министерския
съвет се прекратяват при условията и по реда
на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда от
влизането в сила на измененията в Устрой
ствения правилник на Агенция „Митници“.
§ 30. Правомощията на надзорния съвет,
на изпълнителния директор и на заместник
изпълнителните директори на Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ към Ми
нистерския съвет се прекратяват от датата
на влизане в сила на този закон.
§ 31. В Закона за движението по пътища
та (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64,
80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и
109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 148в, ал. 3 думите „Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят
с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
2. В чл. 167, ал. 3:
а) изречение второ се изменя така: „Обща
та маса, осовото натоварване и габаритните
размери на пътните превозни средства се
контролират от длъжностни лица на Агенция
„Митници“ и на Агенция „Пътна инфраструк
тура“ с оглед правилната експлоатация на пъ
тищата и предпазването им от разрушаване.“;
б) създава се изречение трето: „Агенция
„Митници“ осъществява митнически контрол
върху превозвачите и контролира спазването
на маршрутите от превозвачите, влизащи или
излизащи от страната.“
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 9 септември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10949

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

РЕШЕНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България за 2008 г.

РЕШИ:
1. Приема за сведение Доклада за дейност
та на омбудсмана на Република България за
2008 г., като взема акт от констатациите и
препоръките, посочени в доклада.
2. Постоянните комисии на Народното
събрание, съобразно своята компетентност,
да обсъдят констатациите и препоръките,
посочени в доклада по т. 1.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10981

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 312
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Беглеж, община Плевен, област
Плевен, на 15 ноември 2009 г.
Издаден в София на 11 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10989

УКАЗ № 316
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Пренасрочвам насрочения с Указ № 280
от 28 юли 2009 г. частичен избор за кмет на
община Разлог, област Благоевград, на 15 но
ември 2009 г.
Издаден в София на 16 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11085

за предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. по бюджета на Министер
ството на здравеопазването за финансиране
по линия на българската помощ за развитие
на Република Македония
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да пре
достави от централния бюджет за 2009 г.
по бюджета на Министерството на здраве
опазването средства в размер 400 000 лв.,
представляващи стойността на дарението на
20 000 дози ваксина срещу морбили, паротит и
рубеола, съгласно Споразумението за дарение
между Министерството на здравеопазването
на Република България и Министерството на
здравеопазването на Република Македония,
подписано на 12 февруари 2009 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените в централния бю
джет за 2009 г. средства за официална помощ
за развитие.
Чл. 3. За средствата по чл. 1 е приложено
изискването на чл. 17, ал. 1 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2009 г.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2009 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание 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 здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10964

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

за финансово подпомагане на законните нас
ледници на починалите лица при инцидента
в Охридското езеро на 5 септември 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджет
ни кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2009 г. в размер
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150 000 лв. за изплащане на еднократна финан
сова помощ на законните наследници на почина
лите лица при инцидента в Охридското езеро на
5 септември 2009 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2009 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) За средствата по ал. 1 е приложено
изискването на чл. 17, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2009 г.
Чл. 2. Еднократната финансова помощ е
в размер 10 000 лв. за всяко починало лице
съгласно приложението и се изплаща на за
конните му наследници чрез Агенцията за
социално подпомагане.
Чл. 3. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
9 септември 2009 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 2
Списък на починалите лица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10965

Гана Дончева Георгиева
Ганка Николова Лукова
Георги Ганчев Метанов
Динка Маринова Гущанова
Зорка Цветкова Гьорова
Кула Иванова Маджарова
Лула Николова Балабанова
Лушка Георгиева Стоянова
Мария Христова Георгиева
Мария Радева Димитрова
Невена Панчева Николова
Нонко Николов Маджаров
Павел Кузманов Павлов
Славка Михайлова Иванова
Тодор Данчев Стаменов

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

за приемане на детайлни правила за допус
тимост на разходите по Програмата за транс
гранично сътрудничество между България и
Сърбия, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за
допустимост на разходите по Програмата за
трансгранично сътрудничество между Бълга
рия и Сърбия, съфинансирана от Инструмента
за предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г., наричана по-нататък
„Програмата“.
(2) Допустими категории разходи по Про
грамата са тези, които попадат в обхвата за
финансиране от Инструмента за предприсъ
единителна помощ съгласно Регламент (ЕО)
№ 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за
създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ (ИПП) и Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета от 17 юли 2006 г.
(3) Разходите са допустими, ако са реално
платени между 1 януари 2007 г. и 31 декември
от третата година след последното поето бю
джетно задължение за операции или за част от
операции, проведени в рамките на държавите
членки, и са направени след подписване на
споразумението за финансиране на операции
или на част от операции, проведени в рамките
на страните бенефициери.
Чл. 2. (1) Допустимостта на разходите
по чл. 1, ал. 2 се определя съобразно регла
ментите по Програмата за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия,
съфинансирана от Инструмента за предпри
съединителна помощ, одобрена от Европей
ската комисия с Решение С (2008) 1058 от 25
март 2008 г., и в съответствие с решенията
на Съвместния комитет за наблюдение.
(2) Допустимостта на разходите се определя
съобразно Постановление № 62 на Министер
ския съвет от 2007 г. за приемане на нацио
нални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани
от Структ у рните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.) и
съгласно разпоредбите на това постановление.
(3) В насоките за кандидатстване по про
цедура за подбор на проекти за предоставяне
на безвъзмездна помощ или в указанията,
одобрявани от Съвместния комитет за на

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

блюдение, при процедури за предоставяне
на безвъзмездна помощ се включва детайлен
списък на допустимите разходи за финансиране
за съответната схема или проект, като в този
списък могат да се предвидят ограничения и/
или допълнителни уточнения относно кон
кретния вид, размер, период и/или условия
за допустимост на разходите.
Раздел IІ
Период на допустимост на разходите
Чл. 3. (1) Общият период на допустимост
на разходите по Приоритетни оси 1 и 2 на
Програмата е от датата на подписване на
Финансовото споразумение между правител
ството на Република Сърбия и Комисията на
Европейските общности относно Програмата
за трансгранично сътрудничество между Бъл
гария и Сърбия, съфинансирана по Инструмен
та за предприсъединителна помощ – 27 март
2009 г., до 31 декември 2016 г.
(2) Общият период на допустимост на раз
ходите по Приоритетна ос 3 на Програмата е:
1. за България – от 1 януари 2007 г. до
31 декември 2016 г.;
2. за Сърбия – от датата на подписване на
Финансовото споразумение между правител
ството на Република Сърбия и Комисията на
Европейските общности относно Програмата
за трансгранично сътрудничество между Бъл
гария и Сърбия, съфинансирана по Инструмен
та за предприсъединителна помощ – 27 март
2009 г., до 31 декември 2016 г.
Раздел IІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 4. За допустими се считат разходите
по Програмата за дейности, определени и
извършени съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от Съвместния комитет
за наблюдение на Програмата.
Чл. 5. (1) Разходите се считат за допустими,
когато отговарят едновременно на следните
условия:
1. да са необходими за изпълнението на
проекта, да са заложени в договора за безвъз
мездна помощ и да отговарят на принципите
за добро финансово управление – икономич
ност, ефикасност и ефективност на вложените
средства;
2. да са действително извършени и да бъдат
отчетени въз основа на първични счетоводни
документи или други документи с еквива
лентна доказателствена стойност съгласно
правилата на Програмата и разпоредбите на
приложимото законодателство;
3. да са действително платени и отчете
ни през периода по чл. 3 за допустимост на
разходите;
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4. да са отразени в счетоводната и данъчната
документация на бенефициента и да могат да
бъдат проследени въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;
5. да могат да се установят и проверят и
да бъдат подкрепени от оригинални разходо
оправдателни документи;
6. да не са финансирани по друг проект,
програма или друга финансова схема, финан
сирана от публични средства на националния
или европейския бюджет;
7. да са извършени за дейности по Про
грамата в съответствие с разпоредбите на
приложимото законодателство.
(2) Разходите, извършени при изпълнение
на дейности по проект, трябва да са в парич
на форма.
(3) Разходите, свързани с изпълнението на
договори за доставка на стоки, предоставя
не на услуги и строителство, са допустими,
ако договорите са сключени при спазване
изискванията на чл. 121 от Регламент (ЕО)
№ 718/ 2 0 0 7 н а К о м и с и я т а о т 1 2 ю н и
20 07 г. за п ри лагане на Регламен т (ЕО)
№ 1085/2006 на Съвета за създаване на Ин
струмент за предприсъединителна помощ.
Раздел IV
Допустими разходи
Чл. 6. Допустими по Програмата са раз
ходите за:
1. закупуване на земя при спазване на
следните условия:
а) наличие на директна връзка между по
купката и целите на съфинансирания проект,
одобрена от Съвместния комитет за наблю
дение и отразена в договора;
б) стойността на закупената земя да не
надвишава 10 на сто от общите допустими
за съфинансирания проект разходи;
в) представяне на оценка от независим
сертифициран оценител или друг компетен
тен орган, удостоверяващ, че покупната цена
на недвижимото имущество не надхвърля
пазарната му стойност;
г) към датата на покупката земята да
няма вещни и облигационни тежести, които
да препятстват свободното є използване за
целите на проекта; този факт се удостоверява
с официални документи, издадени от компе
тентните органи;
д) продавачът да не е закупил имота с пуб
лична безвъзмездна помощ дори и частично
в периода от последните 10 години преди
подаване на проектното предложение;
2. строителство и строителни дейности:
а) разходи за подготовката на предпроектни
проучвания, прединвестиционни проучвания
и други аналитични документи, свързани с
подготовката и/или изпълнението на проекта;
б) разходи за проектиране;
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в) разходи за изготвяне на оценка за въз
действие върху околната среда, оценка на
съвместимостта и издаване на разрешителни;
г) разходи, свързани с набавянето на необ
ходими разрешителни документи, изискващи
се от националното законодателство, вклю
чително свързаните с тях такси, дължими на
съответните компетентни органи;
д) разходи за подготовка на строителната
площадка (разрушаване на съществуващи
строежи или на части от тях, разчистване
на строителната площадка, вертикална пла
нировка);
е) разходи за закупуване на дълготрайно
оборудване, предназначено за административ
ни цели, при условие че са пряко свързани с
изпълнението на проекта;
ж) разходи за строителни и монтажни
работи при:
аа) обновяване, преустройство, реконструк
ция и всички видове ремонт на сгради;
бб) реконструкция и рехабилитация на
пътища;
вв) изграждане, реконструкция, ремонт
и рехабилитация на телекомуникационна
инфраструктура;
гг) строителство, реконструкция и рехаби
литация на техническа инфраструктура до и
в зони с концентрация на бизнес дейности/
индустриални зони;
дд) възстановяване, консервация, опазване
и реставрация на паметници на културата,
природни, културни и исторически забеле
жителности;
ее) строителство, реконструкция и рехаби
литация на техническа инфраструктура до и в
райони на туристически атракции, изпълнение
на туристическа маркировка;
жж) изграждане, реконструкция и ремонт
на инфраструктурни съоръжения за предот
вратяване на наводнения, свлачища и др.;
зз) строителство, преустройство, рекон
струкция, рехабилитация и изграждане на
зони за обществен отдих, паркове, зелени
площи, детски площадки и др.;
з) разходи за авторски и строителен надзор;
и) разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатаци я – присъедин яване
към външната електрическа, водопроводна,
канализационна, топлофикационна, телекому
никационна система и газоразпределителна
мрежа;
3. закупуване на оборудване, обзавеждане
и специализирано оборудване, необходими за
изпълнението на проекта и постигане целите
на програмата;
4. услуги:
а) извършване на инвентаризации и оцен
ка на туристическите ресурси, организиране
на и/или участие в събития (международни,
национални или регионални туристически
борси, изложения, панаири, фестивали, семи
нари, конференции, обучения, работни срещи,
форуми и др.);
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б) разработване на проучвания и анализи,
стратегии, планове за действие и програми
и материали;
в) предоставяне на консултации, разходи
за изработване и разпространение на инфор
мационни и рекламни материали, бази данни,
реклама в медиите;
г) разработване на документация за про
цедура за определяне на изпълнител;
д) извършване на преводачески услуги;
5. амортизации на амортизируеми активи,
които са пряко свързани с целите на дейността,
при условие че:
а) активите не са закупени дори частично
с публична безвъзмездна помощ;
б) разходът за амортизация се изчислява
в съответствие с правилата на съответното
национално законодателство;
в) разходите се отнасят изключително за
периода на съфинансиране на въпросната
дейност;
6. усл у г и, кои то са п ряко свързани с
проекта, съфинансиран от Програмата, и са
необходими за неговата подготовка и изпъл
нение, като транспорт, наеми, дизайнерски,
арх итек т у рни, ин женерни, информацион
но-технологични, консултантски, правни и
нотариални, изследвания и експертни, мар
кетингови, социологически и статистически
проучвания, геоложки проучвания, разходи за
предпроектни проучвания, разходи за оцен
ка на въздействието върху околната среда,
разпространение на информацията, разходи
за дейности по информиране и публичност
за проекти, съфинансирани по Програмата,
поставяне на указателни табели, финансовосчетоводна проверка, одит, застраховки, раз
ходи за първо ниво на контрол и други услуги;
7. възнаграждения на лица, пряко анга
жирани с дейности по управлението и/или
изпълнението на проекта, включително дъл
жимите осигурителни вноски;
8. за командировки (пътни, дневни и квар
тирни) на лица, пряко ангажирани с дейности
по управлението и/или изпълнението на про
екта в страната и в чужбина, при положение
че са извършени и отчетени в съответствие
с правилата на Програмата в тази област и
с разпоредбите на приложимото национално
законодателство;
9. банкови такси за транснационални фи
нансови транзакции;
10. банкови такси за откриване и обслуж
ване на отделна сметка или сметки, когато
осъществяването на дадена дейност изисква
откриването на такива сметки;
11. гаранции, осигурени от банка или друга
финансова институция – ако такива гаранции
се изискват от националното законодателство
или от законодателството на Общността;
12. организация и управление съобразно
изискванията на Регламент (ЕО) № 718/2007
на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за
създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ;
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13. данък добавена стойност, при условие че:
а) данъкът не може да се възстанови по
никакъв начин;
б) доказано е, че плащането му е поето от
крайния бенефициент, и
в) данъкът е ясно посочен в проектното
предложение.
Раздел V
Недопустими разходи
Чл. 7. Недопустими по Програмата са
разходите за:
1. данъци с изключение на определените
в чл. 6, т. 13;
2. мита или всякакви други такси;
3. закупуване, наемане или лизинг на земя
и на съществуващи сгради с изключение на
определеното в чл. 6, т. 1;
4. глоби, финансови санкции и разходи за
съдебни спорове;
5. въвеждане в действие, експлоатация и
поддръжка на активите – оперативни разходи;
6. оборудване втора употреба;
7. банкови такси, разходи за гаранции и
други подобни разходи с изключение на оп
ределените в чл. 6, т. 10, 11 и 12;
8. разходи при конвертиране, разходи и
загуби от обменни курсове, свързани с която
и да е от сметките в евро;
9. апортни вноски и/или принос в натура;
10. лихви по заеми.
Раздел VI
Специфични случаи за допустимост на раз
ходи по линия на техническата помощ на
Програмата
Чл. 8. Допустими разходи за финансиране
по Програмата по линия на техническата
помощ са разходите, свързани с дейности по
подготовка, координация, управление, мони
торинг, плащане, отчетност, оценка, информа
ция и контрол на Програмата, включително
разходи, свързани с дейности по укрепване на
административния капацитет за управление
на Програмата.
Чл. 9. (1) Разходите за възнаграждения
на служителите в Съвместния технически
секретариат за изпълнение на дейности във
връзка с подготовката, координацията, упра
влението, мониторинга, плащането, отчетност
та, оценката, информацията и контрола на
Програмата са допустими за финансиране,
когато отговорностите и задълженията на
тези служители са определени в договорите
за тяхното назначаване.
(2) Допустими са разходите за възнаграж
дения на оценители и контрольори.
(3) Допустими са разходите за социални и
здравни осигуровки, дължими от работодате
ля/възложителя, начислени върху изплатените
възнаграждения по ал. 1 и 2.
Чл. 10. Други разходи, допустими за фи
нансиране по линия на техническата помощ
по Програмата, са:
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1. разходите за проучвания, статистически и
сравнителни данни и анализи, извършване на
оценки и консултантски услуги, предоставяни
от национални и международни институции/
организации, засягащи всички аспекти на
системата за управление и контрол на Про
грамата;
2. разходите, свързани с дейност та на
оценителните комисии и контрольорите за
извършване на първо ниво на контрол, в т.ч.
административни разходи и разходи за орга
низиране на срещи, разходи за професионални
услуги, извършени от външни експерти и не
зависими външни оценители и контрольори,
при необходимост;
3. разходите за пътни, дневни и квартирни
на лица във връзка с дейностите по управле
нието и изпълнението на Програмата;
4. разходите, свързани с обучение на слу
жителите, в т.ч. участие в работни посещения
и срещи с цел обмяна на опит и подобряване
на организацията и методологията за работа
на служителите, пряко свързани с управле
нието на Програмата;
5. разходите за организиране и провеждане
на заседания на Съвместния комитет за на
блюдение, семинари, конференции, работни
срещи и др.;
6. разходите, свързани с разпространение
на информация и популяризиране на Про
грамата, в т.ч. подготовка, отпечатване и
разпространение на рекламни и информаци
онни материали, аудио-визуални продукти,
публикации в медиите, излъчване на радио- и
телевизионни клипове и реклами, органи
зиране на конференции, семинари, работни
срещи за медиите, кампании за повишаване
на обществената осведоменост за Програмата,
анализ на мненията и други подобни;
7. разходите за дизайн и поддръжка на
интернет страница на Програмата;
8. разходите за оценка на Програмата в съ
ответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ;
9. разходите за подготовка на документи
за следващия програмен период;
10. разходите за наем, покупка и застра
ховка на оборудване, транспортни средства и
други материални активи, наем на сгради и
ремонтни дейности, необходими за изпълнение
на дейностите;
11. разходите за придобиване, инстали
ране, поддръжка и обновяване на вътреш
новедомствени компютризирани системи за
управление, включително хардуер, софтуер,
програмни продукти и приложения и други;
12. разходите за консумативи, материали,
горива и енергия и външни услуги, свързани
с осъществяването на дейностите;
13. разходите за абонамент и покупка на
печатни издания и материали;
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14. разходите за писмен и устен превод,
включително за наем на необходимото за
тази цел оборудване;
15. разходите за разработване на документа
ция за провеждане на процедура за възлагане
на обществени поръчки.
Чл. 11. По линия на техническата помощ са
допустими и разходи, извършени от Управля
ващия орган, свързани с укрепване на адми
нистративния капацитет на бенефициентите за
изпълнение на проекти по Програмата, в т.ч.:
1. разходи за оценка на нуждите от специ
ализирано обучение и консултации по Програ
мата, разработване и изпълнение на планове
и програми за укрепване на капацитета;
2. разходи, свързани с идентифицирането
на проектни предложения, подготовката и
поддържането на база данни от готови про
ектни предложения;
3. разходи, свързани с дейности по изграж
дане на партньорства и мрежи, в т.ч. обмяна
на иновации, опит и най-добри практики.
Чл. 12. В допълнение, към техническото
подпомагане за трансграничната програма
допустими са следните разходи при подгот
вяне и изпълнение на операция, платени от
публичните органи:
1. разходи за професионални услуги, пре
доставени от публичен орган, различен от
крайния бенефициент, при подготвяне и из
пълнение на операция;
2. разходи за предоставяне на усл у ги,
свързани с подготвянето и изпълнението на
операция и предоставени от публичен ор
ган, който е крайният бенефициент и който
изпълнява операцията за собствена сметка,
без да използва услугите на други външни
доставчици на услуги, ако тези разходи са
допълнителни и се отнасят до разход, реално
и пряко платен за финансираната операция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз
и Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията
от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли
2006 г. за създаване на Инструмент за пред
присъединителна помощ във връзка с § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 62 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на национални правила
за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10982
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

за приемане на детайлни правила за допус
тимост на разходите по Програмата за транс
гранично сътрудничество между Република
България и Бивша Югославска република
Македония по Инструмента за предприсъ
единителна помощ за програмния период
2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за
допустимост на разходите по Програмата за
трансгранично сътрудничество по Инстру
мента за предприсъединителна помощ между
Република България и Бивша Югославска
република Македония по Инструмента за
предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г., наричана по-нататък
„Програмата“.
(2) Допустими категории разходи по Про
грамата са тези, които попадат в обхвата за
финансиране от Инструмента за предприсъ
единителна помощ съгласно Регламент (ЕО)
№ 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за
създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ (ИПП) и Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета от 17 юли 2006 г.
(3) Разходите са допустими, ако са реално
платени между 1 януари 2007 г. и 31 декември
от третата година след последното поето бю
джетно задължение за операции или за част от
операции, проведени в рамките на държавите
членки, и са направени след подписване на
споразумението за финансиране на операции
или на част от операции, проведени в рамките
на страните бенефициенти.
Чл. 2. (1) Допустимостта на разходите
по чл. 1, ал. 2 се определя съобразно ре
гламентите, Програмата за трансгранично
сътрудничество между Република България
и Бивша Югославска република Македония
по Инструмента за предприсъединителна
помощ, одобрена от Европейската комисия с
Решение С (2007) 6298 от 14 декември 2007 г.,
и в съответствие с решенията на Съвместния
комитет за наблюдение.
(2) Допустимостта на разходите се определя
съобразно Постановление № 62 на Министер
ския съвет от 2007 г. за приемане на нацио
нални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани
от Структ у рните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.) и
съгласно разпоредбите на това постановление.
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(3) Детайлен списък на допустимите разхо
ди по всяка конкретна процедура за подбор
на проекти за предоставяне на безвъзмездна
помощ, в който могат да се предвидят огра
ни чени я и/и ли доп ъ лни телни у точнени я
относно конкретния вид, размер, период и/
или условия за допустимост на разходите, се
включва в насоките за кандидатстване и ука
занията на управляващия орган, одобрявани
от Съвместния комитет за наблюдение.
Раздел IІ
Период на допустимост на разходите
Чл. 3. (1) Общият период на допустимост
на разходите по Приоритетни оси 1 и 2 на
Програмата е от датата на подписване на
Финансовото споразумение меж ду прави
телството на Бивша Югославска република
Македония и Комисията на Европейските
общности относно Програмата за трансгра
н и ч но сът ру дни чес т во меж д у Реп убл и ка
България и Бивша Югославска република
Македония по Инструмента за предприсъе
динителна помощ – 13 октомври 2008 г., до
31 декември 2016 г.
(2) Общият период на допустимост на раз
ходите по Приоритетна ос 3 на Програмата е:
1. за България – от 1 януари 2007 г. до
31 декември 2016 г.;
2. за Бивша Югославска република Маке
дония – от датата на подписване на Финансо
вото споразумение между правителството на
Бивша Югославска република Македония и
Комисията на Европейските общности относно
Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Бивша Югослав
ска република Македония по Инструмента за
предприсъединителна помощ – 13 октомври
2008 г., до 31 декември 2016 г.
Раздел IІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 4. За допустими се считат разходите
по Програмата за дейности, определени и
извършени съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от Съвместния комитет
за наблюдение на Програмата.
Чл. 5. (1) Разходите се считат за допустими,
когато отговарят едновременно на следните
условия:
1. да са необходими за изпълнението на
проекта, да са заложени в договора за безвъз
мездна помощ и да отговарят на принципите
за добро финансово управление – икономич
ност, ефикасност и ефективност на вложените
средства;
2. да са действително извършени и да бъдат
отчетени въз основа на първични счетоводни
документи или други документи с еквива
лентна доказателствена стойност съгласно
правилата на Програмата и разпоредбите на
приложимото законодателство;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

3. да са действително платени и отчете
ни през периода по чл. 3 за допустимост на
разходите;
4. да са отразени в счетоводната и данъчната
документация на бенефициента и да могат да
бъдат проследени въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;
5. да могат да се установят и проверят и
да бъдат подкрепени от оригинални разходо
оправдателни документи;
6. да не са финансирани по друг проект,
програма или друга финансова схема, финан
сирана от публични средства на националния
или европейския бюджет;
7. да са извършени за дейности по Про
грамата в съответствие с разпоредбите на
приложимото законодателство.
(2) Разходите, извършени при изпълнение
на дейности по проект, трябва да са в парич
на форма.
(3) Разходите, свързани с изпълнението на
договори за доставка на стоки, предоставя
не на услуги и строителство, са допустими,
ако договорите са сключени при спазване
изискванията на чл. 121 от Регламент (ЕО)
№ 718/ 2 0 0 7 н а К о м и с и я т а о т 1 2 ю н и
20 07 г. за п ри лагане на Регламен т (ЕО)
№ 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за
създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ.
Раздел IV
Допустими разходи
Чл. 6. Допустими по Програмата са раз
ходите за:
1. закупуване на земя при спазване на
следните условия:
а) наличие на директна връзка между по
купката и целите на съфинансирания проект,
одобрена от Съвместния комитет за наблю
дение и отразена в договора;
б) стойността на закупената земя да не
надвишава 10 на сто от общите допустими за
съфинансирания проект разходи;
в) представяне на оценка от независим
сертифициран оценител или друг компетен
тен орган, удостоверяващ, че покупната цена
на недвижимото имущество не надхвърля
пазарната му стойност;
г) към датата на покупката земята да
няма вещни и облигационни тежести, които
да препятстват свободното є използване за
целите на проекта; този факт се удостоверява
с официални документи, издадени от компе
тентните органи;
д) продавачът да не е закупил имота с пуб
лична безвъзмездна помощ дори и частично
в периода от последните 10 години преди
подаване на проектното предложение;
2. строителство и строителни дейности:
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а) разходи за подготовката на предпроектни
проучвания, прединвестиционни проучвания
и други аналитични документи, свързани с
подготовката и/или изпълнението на проекта;
б) разходи за проектиране;
в) разходи за изготвяне на оценка за въз
действие върху околната среда, за оценка на
съвместимостта и за издаване на разреши
телни;
г) разходи, свързани с набавянето на необ
ходими разрешителни документи, изискващи
се от националното законодателство, вклю
чително свързаните с тях такси, дължими на
съответните компетентни органи;
д) разходи за подготовка на строителната
площадка (разрушаване на съществуващи
строежи или на части от тях, разчистване
на строителната площадка, вертикална пла
нировка);
е) разходи за закупуване на дълготрайно
оборудване, предназначено за административ
ни цели, при условие че са пряко свързани с
изпълнението на проекта;
ж) разходи за строителни и монтажни
работи при:
аа) обновяване, преустройство, реконструк
ция и всички видове ремонт на сгради;
бб) реконструкция и рехабилитация на
пътища;
вв) изграждане, реконструкция, ремонт
и рехабилитация на телекомуникационна
инфраструктура;
гг) строителство, реконструкция и рехаби
литация на техническа инфраструктура до и
в зони с концентрация на бизнес дейности/
индустриални зони;
дд) възстановяване, консервация, опазване
и реставрация на паметници на културата,
природни, културни и исторически забеле
жителности;
ее) строителство, реконструкция и рехаби
литация на техническа инфраструктура до и в
райони на туристически атракции, изпълнение
на туристическа маркировка;
жж) изграждане, реконструкция и ремонт
на инфраструктурни съоръжения за предот
вратяване на наводнения, свлачища и др.;
зз) строителство, преустройство, рекон
струкция, рехабилитация и изграждане на
зони за обществен отдих, паркове, зелени
площи, детски площадки и др.;
з) разходи за авторски и строителен надзор;
и) разходи, свързани с въвеждането на
обекта в експлоатаци я – присъедин яване
към външната електрическа, водопроводна,
канализационна, топлофикационна, телекому
никационна система и газоразпределителна
мрежа;
3. закупуване на оборудване, обзавеждане
и специализирано оборудване, необходими за
изпълнението на проекта и постигане целите
на програмата;
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4. услуги са:
а) извършване на инвентаризации и оцен
ка на туристическите ресурси, организиране
на и/или участие в събития (международни,
национални или регионални туристически
борси, изложения, панаири, фестивали, семи
нари, конференции, обучения, работни срещи,
форуми и др.);
б) разработване на проучвания и анализи,
стратегии, планове за действие и програми
и материали;
в) предоставяне на консултации, разходи
за изработване и разпространение на инфор
мационни и рекламни материали, софтуерни
продукти, реклама в медиите;
г) разработване на документация за про
цедура за определяне на изпълнител;
д) извършване на преводачески услуги;
5. амортизация, остойностена въз основа
на счетоводни документи, и за амортизируеми
активи, които са пряко свързани с целите на
съфинансирания проект, при условие че:
а) активите не са закупени дори частично
с публична безвъзмездна помощ;
б) активите са закупени след стартиране
изпълнението на проекта и са заложени във
формата за кандидатстване;
в) разходът за амортизация се изчислява
в съответствие с правилата на съответното
национално законодателство;
г) разходите се отнасят изключително за
периода на съфинансиране на въпросната
дейност;
6. усл у г и, кои то са п ряко свързани с
проекта, съфинансиран от Програмата, и са
необходими за подготовката и изпълнение
то му, като транспорт, наеми, дизайнерски,
арх итек т у рни, ин женерни, информацион
но-технологични, консултантски, правни и
нотариални, изследвания и експертни, мар
кетингови, социологически и статистически
проучвания, геоложки проучвания, разходи за
предпроектни проучвания, разходи за оцен
ка на въздействието върху околната среда,
разпространение на информацията, разходи
за дейности по информиране и публичност
за проекти, съфинансирани по Програмата,
поставяне на указателни табели, финансовосчетоводна проверка, одит, застраховки, раз
ходи за първо ниво на контрол и др. услуги;
7. възнаграждения на лица, пряко анга
жирани с дейности по управлението и/или
изпълнението на проекта, включително дъл
жимите осигурителни вноски;
8. командировки (пътни, дневни и квартир
ни) на лица, пряко ангажирани с дейности по
управлението и/или изпълнението на проекта
в страната и в чужбина, при положение че са
извършени и отчетени в съответствие с пра
вилата на Програмата и/или разпоредбите на
приложимото законодателство в тази област;
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9. банкови такси за транснационални фи
нансови транзакции;
10. банкови такси за откриване и обслуж
ване на отделна сметка или сметки, когато
осъществяването на дадена дейност изисква
откриването на такива сметки;
11. гаранции, осигурени от банка или друга
финансова институция – ако такива гаранции
се изискват от националното законодателство
или от законодателството на Общността;
12. организация и управление съобразно
изискванията на Регламент (ЕО) № 718/2007
на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент
за предприсъединителна помощ;
13. данък добавена стойност, ако са изпъл
нени следните условия:
а) данъкът не може да се възстанови по
никакъв начин;
б) доказано е, че плащането му е поето от
крайния бенефициент, и
в) данъкът е ясно посочен в проектното
предложение.
Раздел V
Недопустими разходи
Чл. 7. Недопустими по Програмата са
разходите за:
1. данъци с изключение на определените
в чл. 6, т. 13;
2. мита или всякакви други такси;
3. закупуване, наемане или лизинг на земя
и на съществуващи сгради с изключение на
определеното в чл. 6, т. 1;
4. глоби, финансови санкции и разходи за
съдебни спорове;
5. за въвеждане в действие, експлоатация и
поддръжка на активите – оперативни разходи;
6. оборудване втора употреба;
7. банкови такси, за гаранции и други по
добни разходи, с изключение на определените
в чл. 6, т. 9, 10 и 11;
8. разходите при конвертиране, разходи и
загуби от обменни курсове, свързани с която
и да е от сметките в евро, както и други чисто
финансови разходи;
9. апортни вноски и/или принос в натура;
10. лихви по заеми.
Раздел VI
Специфични случаи за допустимост на раз
ходи по линия на техническата помощ на
Програмата
Чл. 8. Допустими разходи по Програмата
по линия на техническата помощ са разходите,
свързани с дейности по подготовка, коорди
нация, управление, мониторинг, плащане,
отчетност, оценка, информация и контрол на
Програмата, включително разходи, свързани с
дейности по укрепване на административния
капацитет за управление на Програмата.
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Чл. 9. (1) Разходите за възнаграждения на
служителите в Съвместния технически секре
тариат за изпълнение на дейности във връзка
с подготовката, координацията, управлението,
мониторинга, плащането, отчетността, оценка
та, информацията и контрола на Програмата
са допустими, когато отговорностите и задъл
женията на тези служители са определени в
договорите за тяхното назначаване.
(2) Допустими са разходите за възнаграж
дения на оценители и контрольори.
(3) Допустими са разходите за социални и
здравни осигуровки, дължими от работодате
ля/възложителя, начислени върху изплатените
възнаграждения по ал. 1 и 2.
Чл. 10. Други разходи, допустими по линия
на техническата помощ по Програмата, са:
1. разходите за проучвания, статистически и
сравнителни данни и анализи, извършване на
оценки и консултантски услуги, предоставяни
от национални и международни институции/
организации, засягащи всички аспекти на
системата за управление и контрол на Про
грамата;
2. разходите, свързани с дейност та на
оценителните комисии и контрольорите за
извършване на първо ниво на контрол, в т.ч.
административните разходи и разходите за
организиране на срещи, разходите за про
фесионални услуги, извършени от външни
експерти и независими външни оценители и
контрольори, при необходимост;
3. разходите за пътни, дневни и квартирни
на лица във връзка с дейностите по управле
нието и изпълнението на Програмата;
4. разходите, свързани с обучение на слу
жителите, в т.ч. участие в работни посещения
и срещи с цел обмяна на опит и подобряване
на организацията и методологията за работа
на служителите, пряко свързани с управле
нието на Програмата;
5. разходите за организиране и провеж
дане на заседания на Съвместния комитет
за наблюдение, на семинари, конференции,
работни срещи и др.;
6. разходите, свързани с разпространението
на информация и популяризиране на Програ
мата, в т.ч. подготовката, отпечатването и
разпространението на рекламни и информа
ционни материали, аудио-визуални продукти,
публикации в медиите, излъчването на радио- и
телевизионни клипове и реклами, организи
рането на конференции, семинари, работни
срещи за медиите, кампании за повишаване
на обществената осведоменост за Програмата,
анализ на мненията и други подобни;
7. разходите за дизайн и поддръжка на
интернет страница на Програмата;
8. разходите за оценка на Програмата в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни
20 07 г. за п ри лагане на Регламен т (ЕО)
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№ 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за
създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ;
9. разходите за подготовка на документи
за следващия програмен период;
10. разходите за наем, покупка и застраховка
на оборудване, транспортни средства и други
материални активи, за наем на сгради и за
ремонтни дейности, необходими за изпълнение
на дейностите;
11. разходите за придобиване, инсталиране,
поддръжка и обновяване на вътрешноведом
ствени компютризирани системи за управле
ние, включително хардуер, софтуер, програмни
продукти и приложения и др.;
12. разходите за консумативи, материали,
горива и енергия и външни услуги, свързани
с осъществяването на дейностите;
13. разходите за абонамент и покупка на
печатни издания и материали;
14. разходите за писмен и устен превод,
включително за наем на необходимото за
тази цел оборудване;
15. разходите за разработване на документа
ция за провеждане на процедура за възлагане
на обществени поръчки.
Чл. 11. По линия на техническата помощ са
допустими и разходи, извършени от управля
ващия орган, свързани с укрепване на адми
нистративния капацитет на бенефициентите за
изпълнение на проекти по Програмата, в т.ч.:
1. разходи за оценка на нуждите от спе
циа лизирано обу чение и консултации по
Програмата за разработване и изпълнение
на планове и програми за укрепване на
капацитета;
2. разходи, свързани с идентифицирането
на проектни предложения, подготовката и
поддържането на база данни от готови про
ектни предложения;
3. разходи, свързани с дейности по изграж
дане на партньорства и мрежи, в т.ч. обмяна
на иновации, опит и най-добри практики.
Чл. 12. В допълнение към техническото
подпомагане за трансграничната програма
допустими са следните разходи при подгот
вяне и изпълнение на операция, платени от
публичните органи:
1. разходи за професионални услуги, пре
доставени от публичен орган, различен от
крайния бенефициент, при подготвяне и из
пълнение на операция;
2. разходи за предоставяне на усл у ги,
свързани с подготвянето и изпълнението на
операция и предоставени от публичен ор
ган, който е крайният бенефициент и който
изпълнява операцията за собствена сметка,
без да използва услугите на други външни
доставчици на услуги, ако тези разходи са
допълнителни и се отнасят до разход, реално
и пряко платен за съфинансираната операция.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз
и Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията
от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли
2006 г. за създаване на Инструмент за пред
присъединителна помощ във връзка с § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 62 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на национални правила
за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици
в Националната гимназия за древни езици и
култури „Константин-Кирил Философ“ (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2002 г.; доп., бр. 29 от 2003 г.;
изм., бр. 57 от 2003 г., бр. 11 и 88 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 3 след думата „история“ се добавя
„и цивилизация“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В алинея 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заявление-образец за кандидатстване
съгласно приложение № 1;“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на акт за раждане“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към документите за приемни изпити
по ал. 1 се прилага копие на удостоверение
за завършен VII клас, както и служебна бе
лежка за получената оценка по български
език и литература от националното външно
оценяване.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Кандидатите за приемни изпити по
лагат:
1. писмен изпит по български език и ли
тература от национално външно оценяване;
2. устен изпит по история на България.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпитът по ал. 1, т. 1 се полага в учи
лището, в което се осъществява обучението
на учениците в VII клас.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изпитът по ал. 1, т. 2 се провежда в
НГДЕК по график от 3 до 8 юли от 8,00 ч.
Графикът се обявява в сградата на гимназията
на 30 юни в 8,00 ч.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Когато кандидатите са с увреждания,
които не позволяват полагането на устен
изпит, изпитът се провежда съобразно увреж
данията от комисия, определена със заповед
на директора на гимназията.“
§ 4. Член 6 се отменя.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Устният изпит по история на Бълга
рия се състои в разговор с кандидата върху
предпочетени и предварително подготвени от
него три забележителни исторически събития
от образуването на Българската държава до
Освобождението ни от турско робство през
1878 г. и три забележителни исторически
личности от същия период.“
3. В ал. 4 думите „и обща култура“ се
заличават.
§ 6. Член 8 се изменя така:
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„Чл. 8. Устният изпит по история на Бълга
рия се провежда от комисия, определена със
заповед от директора на гимназията, който
е и председател на изпитната комисия. В ко
мисията участват хабилитирано лице от СУ
„Св. Климент Охридски“ и учител по история
от гимназията.“
§ 7. Членове 9, 10 и 11 се отменят.
§ 8. В чл. 12 думите „и обща култура“ се
заличават.
§ 9. В чл. 13 думите „и от двата приемни
изпита“ се заменят с думите „от приемния
изпит по история на България“.
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „история“ се добавя
„и цивилизация“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. удвоената оценка по български език и
литература от националното външно оценя
ване и удвоената оценка от устния изпит по
история на България“.
§ 11. В чл. 23, ал. 6, т. 1 думата „молба“
се заменя със „заявление“.
§ 12. Параграф 3 от преходните и заклю
чителните разпоредби се отменя.
§ 13. Приложение № 2 към § 3 от преход
ните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 14. Тази наредба влиза в сила от 2009/2010
учебна година.
За министър: Д. Дерелиев
10950
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-577
от 10 юни 2009 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 43, ал. 3 и
4 ЗПБ нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за пре
доставяне на разрешение за търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в перспективна площ
„Маджарово“, област Хасково, с размер 136 кв. м.
2. Срок на разрешението: до 3 г.
3. Срок за провеждане на конкурса: 90 дни от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
4. Срок за закупуване на конкурсните книжа:
конкурсните документи се получават в стая 804 на
Министерството на икономиката и енергетиката,
ул. Триадица 8, тел. 9263 199, 9263 331, до изти
чането на 14 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ срещу копие от платежно
нареждане за закупени книжа на стойност 1500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на икономи
ката и енергетиката: IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, документ за
самоличност на лицето, което представлява канди
дата по търговска регистрация или по издадено за
целта изрично нотариално заверено пълномощно
за представляващия търговеца, и удостоверение
за регистрация на участника като търговец, из
дадено не по-рано от два месеца преди датата на
закупуване на конкурсните книжа.
В платежното нареждане трябва да бъде записа
но: „За конкурсни документи за площ „Маджарово“.
Лицето, представляващо кандидата, подписва и
декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсните книжа.
5. Срок за приемане на документите за учас
тие в конкурса: в 30-дневен срок от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в деловодството на Министерството на
икономиката и енергетиката, ул. Триадица 8, до
17,30 ч. на последния ден, в който изтича срокът,
писмено заявление за участие в конкурса и доку
ментите, посочени в чл. 4, ал. 2 от конкурсните
книжа, включително документ за внесена такса в
размер 300 лв. съгласно ПМС № 125 от 16.VI.1999 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството на
икономиката и енергетиката: IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Маджарово“.
6. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит в
размер 2000 лв. по сметка на Министерството на
икономиката и енергетиката: IBAN BG 17 BNBG
9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, като
прилагат към заявлението платежно нареждане за
внесения депозит. В платежното нареждане трябва

да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Маджарово“.
7. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Валентин Иванов – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
10826

Министър: П. Димитров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 732
от 19 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 677 от 13.ХІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.Х.2009 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Младост 1, до бл. 87 и бл.
91Б, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 115 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 23.Х.2009 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10894

РЕШЕНИЕ № 733
от 19 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 677 от 13.ХI.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 28.Х.2009 г. от 11 часа, в сградата на
агенцията, пл. „Славейков“ 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ул. Бели мел, до
бл. 45, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

2. Начална цена – 153 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 26.Х.2009 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10895

РЕШЕНИЕ № 744
от 26 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 709 от 19.VІІ.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.Х.2009 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ул. Бачо Киро 20, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Оборище“, заедно със съ
ответното право на строеж.
2. Начална цена – 98 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 27.Х.2009 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 420 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10896
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РЕШЕНИЕ № 759
от 3 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите и Решение № 327 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.ХI.2009 г. от 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
„Славейков“ 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, кв. Абдовица, общински нежилищен
имот, стопанисван от Столична община – район
„Искър“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 120 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. „Врабча“ 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 2.ХI.2009 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
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РЕШЕНИЕ № 760
от 3 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси
те и Решение № 385 от 11.VI.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 5.ХI.2009 г. от 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ж.к. Дружба, до бл. 227, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 58 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 3.ХI.2009 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. „Славейков“ 6,
ет. 1, стая 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10898

ВЕСТНИК
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3. Имуществото на ЦДГ „Асенова крепост“–
Асеновград, да се ползва от преобразуваното ОДЗ
„Асенова крепост“ – Асеновград.
4. Задължителната документация на ЦДГ „Асе
нова крепост“ – Асеновград, да се съхранява в
ОДЗ „Асенова крепост“ – Асеновград.
10827

Кмет: Хр. Грудев

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
РЕШЕНИЕ № 761
от 3 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите и Решение № 973 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.ХІ.2009 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 7000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 30.Х.2009 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10899

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-1828
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП и
решение № 594 по протокол № 28 от 5.VІІІ.2009 г.
на Общинския съвет – Асеновград, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Асенова крепост“ – Асе
новград, в ОДЗ „Асенова крепост“ – Асеновград.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.

РЕШЕНИЕ № 271
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връз
ка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе
лоградчик, одобрява парцеларен план на път III-1102
Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладо
руб – Салаш от км 46+555 до км 50+075 в землището
на с. Салаш, община Белоградчик, в съответствие с
одобрената графична документация и приложения
регистър на засегнатите земи.
Председател: Н. Николова
10966

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 682
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 2 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търгове
те и конкурсите и Решение № 660 от 23.VІІ.2009 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема начална цена в размер 228 000 лв. за
продажба на общински нежилищен имот – магазин,
представляващ самостоятелен обект с идентифи
катор 10447.514.210.2.22 по кадастралната карта на
Велико Търново, с адрес ул. Никола Габровски 31,
състоящ се от търговска зала, склад и тоалетна,
с обща застроена площ 84,78 кв.м, на едно ниво,
на етаж 0 (партер) в шестетажна жилищна сграда
№ 2, разположена в поземлен имот с идентифика
тор 10447.514.210, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж съобразно застроената площ на
обекта. Сделката не се облага с ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и опре
деля начин за продажба на посочения обект търг
с явно наддаване, при стъпка в размер 10 000 лв.
над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародва
нето на решението в „Държавен вестник“; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, в сградата на общината, по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF.
Тръжната документация се получава от кандида
тите за участие или нотариално упълномощени от
тях лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
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5. За допускане до участие в търга за обекта
кандидатите трябва да внесат депозит в размер
75 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума, пред
ставляваща разликата между договорената цена и
внесения депозит, да се заплати в левове по сметка
№ BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската
агенция за приватизация при „Общинска бан
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за прива
тизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг за
обекта ще се проведе 14 дни след датата на търга
при същите условия.
Председател: Ал. Чокойски
10901

ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 86
от 12 август 2009 г.

На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и ят
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устрой
ствен план – парцеларен план за обект „Проектно
трасе за ел. провод към имот № 000379 по КВС
И ва й ловг ра д“ в зем л и ще т о на И ва й ловг ра д,
ЕК АТТЕ 32024, за поземлени имоти № 120021,
120033, 000433, 000283, 000479, 000865, 000376,
000875 и 000379 по КВС на Ивайловград, община
Ивайловград.
Председател: Г. Марков
10838

РЕШЕНИЕ № 87
от 12 август 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Претоварна
станция Ивайловград, външна връзка водопро
вод“ в зем л и ще т о на И ва й ловг ра д, ЕК АТ Т Е
32024, община Ивайловград, за поземлени имоти
№ 000376, 000827, 000865, 000875, 013010, 013014,
013015, 015001 и 015091 по КВС на Ивайловград,
община Ивайловград.
Председател: Г. Марков
10839

РЕШЕНИЕ № 88
от 12 август 2009 г.

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 147
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Драгоман, одобрява изготвения проект
за ПУП (ПП) за обект „Външно електрозахранва
не на бензиностанция“ в имот № 593 по КВС на
с. Калотина, местност „Трап“, община Драгоман.
Председател: В. Димитров
10760

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 85
от 12 август 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Канализация на
с. Славеево, община Ивайловград“, в землището
на с. Славеево, ЕКАТТЕ 66932, община Ивайлов
град, за поземлени имоти №: 66932.0.1, 66932.
0.16, 66932.076, 66932.0.199, 66932.0202, 66932.0.218,
66932.77.17, 66932.25.3, 66932.25.6, 66932.25.5, 66932.77.4,
66932.77.5, 66932.77.6, 66932.80.21 по КВС на с. Сла
веево, община Ивайловград.

На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Кабелно трасе
НН 380V, за захранване на БС-HKV 0120.A000 (KPP
ivailovgrad) на МТЕЛ, с. Драбишна, община Ивай
ловград“ в землището на с. Драбишна, ЕКАТТЕ
23056, община Ивайловград, за поземлени имоти
№: 23056.63.2, 23056.0.3, 23056.12.33, 23056.0.71,
23056.0.61, 23056.0.89, 23056.20.35 и 23056.20.7 по КВС
на с. Драбишна, община Ивайловград.
Председател: Г. Марков
10840

РЕШЕНИЕ № 89
от 12 август 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, а л. 1 ЗУ Т Общинск и ят
съвет – Ивайловград, одобрява изменението на
подробен устройствен план (ПУП – ПР) – план
за регулация на части от кв. 6, 7, 11, 12 и 13 по
ПУП на с. Меден бук, ЕК АТТЕ 47545, община
Ивайловград.

Председател: Г. Марков
10837
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Председател: Г. Марков
10841
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 265
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и кон
курсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и опреде
ля метод за извършване на приватизация – публи
чен търг с явно наддаване, на общински нежилищен
имот – УПИ І в кв. 126, с. Енина, с площ 1560
кв. м, ведно с построените в имота сгради (бивше
химическо чистене).
2. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши процедура чрез пряко договаряне за
възлагане изготвянето на анализ на правното
състояние, оценка и информационен меморандум
за обекта по т. 1 при спазване изискванията на
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК.
3. Задължава кмета на община Казанлък след
изготвяне на анализите, оценките и меморандумите
на обектите да ги предложи за утвърждаване от ОбС.
Председател: В. Самарски
10778

РЕШЕНИЕ № 266
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и кон
курсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и опреде
ля метод за извършване на приватизация – публи
чен търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот – УПИ І в кв. 72 по план на с. Бузовград, с
площ 1242 кв.м.
2. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши процедура чрез пряко договаряне за
възлагане изготвянето на анализ на правното
състояние, оценка и информационен меморандум
за обекта по т. 1 при спазване изискванията на
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК.
3. Задължава кмета на община Казанлък след
изготвяне на анализите, оценките и меморанду
мите на обектите да ги предложи за утвърждаване
от ОбС.
10779

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 346
от 30 юли 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 8 ЗМСМ А ,
чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1
и 2 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3
и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и раздел трети от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обект:
урегулиран поземлен имот IV, планоснимачен но
мер 731 в кв. 31 по ПУП на с. Горно Павликени,
предназначен за мелница, с площ 1950,91 кв. м, и
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построените в него 6 сгради, общински нежилищен
имот, чрез провеждане на публично оповестен
конкурс на един етап.
2. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка – левовата равностой
ност на 11 657 евро, без ДДС, на обект: урегулиран
поземлен имот IV, планоснимачен № 731 в кв. 31
по ПУП на с. Горно Павликени, предназначен за
мелница, с площ 1950,91 кв. м, и построените в
него 6 сгради, общински нежилищен имот.
3. Продажбата на обекта да се извърши, както
следва:
3.1. минимална конкурсна цена – в размер на
левовата равностойност на 11 657 евро, без ДДС;
3.2. конкурсната документация на стойност
1500 лв. се закупува в община Ловеч, стая 318, и
се заплаща в брой в касата на община Ловеч, ул.
Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.;
3.3. срокът за закупуване на конкурсната до
кументация е 20 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. конкурсната документация се получава
след представяне на документ за самоличност
и доку мент за акт уално правно състояние на
кандидата – юридическо лице; в случай че доку
ментацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма, с нотариална заверка на подписа;
3.5. в срок до 24 дни от обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация, могат да отправят пис
мени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса; разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация;
3.6. депозитът за участие – парична вноска в
размер 2300 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на община Ловеч, посочена в конкурсната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на офертата;
3.7. лицата, получили сертификат за регистра
ция и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса;
3.8. офертите на участниците в конкурса се
подават в ЦУИГ на община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“; изпращане на
офертите по пощенски път не се допуска.
4. Критерии и условия за провеждане на пуб
лично оповестения конкурс на един етап:
4.1. размерът на покупната цена на обекта да не е
по-нисък от левовата равностойност на 11 657 евро;
стойността се изплаща в левовата равнос тойност
на еврото и върху нея се начислява ДДС;
4.2. предложение за инвестиционна програма
и срок за развитие на обекта;
4.3. купувачът се задължава да не прехвърля
собствеността върху имота, както и да не прехвърля
на трето лице правата и задълженията, произти
чащи от договора за приватизация, в срок 5 г.;
4.4. при неизпълнение на клаузите и задъл
жителните условия по договора за приватизация
купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от
покупната цена на обекта, предмет на конкурса;
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4.5. финансов критерий – най-висока предло
жена цена – оценка до 70 точки;
4.6. технически критерий – програма за разви
тие на обекта в срок до 5 г. – оценка до 30 точки,
които включват: предлаган размер на инвестициите
относно въвеждане на обекта в експлоатация –
оценка до 20 точки; срок и начин на извършване
на инвестициите – оценка до 10 точки.
5. Възлага на кмета на община Ловеч организи
рането на конкурса, изготвянето и утвърждаването
на документацията съгласно Наредбата за търго
вете и конкурсите и назначаването на комисия за
провеждането на конкурса.
6. Възлага на комисията след приключване
на процедурата по конкурса да внесе доклад в
Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на
спечелилия конкурса участник.
7. Възлага на кмета на община Ловеч подписва
нето на приватизационния договор със спечелилия
конкурса участник.
Председател: М. Недялков
10857

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 278
от 3 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 17, т. 2, чл. 24,
ал. 1, т. 1, чл. 58, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 1
ЗК, чл. 87 – 89 ППЗК предвид фактическите ос
нования в проект за решение с вх. № 09І – 89 от
21.VІІ.2009 г. и изложените съображения в изказ
ванията на общинските съветници Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Определя за концесионер на обект „Спортен
комплекс – Стадион Локомотив“, представляващ
недвижим имот – публична общинска собственост,
в Пловдив, район „Тракия“, дворно място, общо
застроено и незастроено от 96 400 кв. м, съставля
ващо УПИ VІ-575, обществено обслужване, спортни
дейности, кв. 1 по плана на „ВСИ – МО“, ж.к. Тра
кия, Пловдив, одобрен със заповеди № ОА-1226 от
23.VІІ.1999 г., № ОА-38 от 13.І.2003 г., № ОА-2243-21
от 22.VІІІ.2007 г. и № ОА-458 от 6.VІІІ.2008 г., ПФК
„Локомотив 1936“ – АД, Пловдив, регистрирано по
ф. д. № 2527/2001 г., ЕИК по БУЛСТАТ: 109080575,
с адрес за управление и търговска кореспонденция:
Пловдив 4000, кв. Лаута, стадион „Локомотив“,
представлявано от Галя Борисова Топалова.
2. Определя за предмет на концесията за стро
ителство – частично изграждане, управление и
поддържане на обект „Спортен комплекс – Стадион
Локомотив“ след въвеждането му в експлоатация
на риск на концесионера, представляващ недвижим
имот – публична общинска собственост, в Пловдив,
район „Тракия“, дворно място, общо застроено и
незастроено от 96 400 кв. м, съставляващо УПИ
VІ-575, обществено обслужване, спортни дейности,
кв. 1 по плана на „ВСИ – МО“, ж. к. Тракия,
Пловдив, одобрен със заповеди № ОА-1226 от
23.VІІ.1999 г., № ОА-38 от 13.І.2003 г., № ОА-224321 от 22.VІІІ.2007 г. и № ОА-458 от 6.VІІІ.2008 г.,
като възнаграждението се състои в правото на
концесионера да експлоатира обекта на концесия.
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3. Определя срок на концесията – 35 години
считано от датата на подписване на концесионния
договор.
4. Определя размер на концесионното плащане,
както следва:
а) еднократно концесионно плащане – 30 000 лв.,
дължимо към датата на влизане в сила на конце
сионния договор, платими по сметката на общи
ната – BIG: BPBIBGSF; BG 21 BPBI 79243185370301
в „Юробанк“ – АД, и „ЕФ Джи България“ – АД,
клон Пловдив;
б) годишно концесионно плащане – 1 % от
брутните приходи на концесионера за предходната
година, но не по-малко от 36 000 лв.; всяка годишна
вноска е с падеж 31 март на следващата година;
в) годишното концесионно плащане се прирав
нява към 150 минимални работни заплати и трябва
да се актуализира спрямо МРЗ за целия срок на
концесията; при отпадане на МРЗ концесионното
плащане да се актуализира с индекса на инфлация,
определен от НСИ;
г) изплащането на годишното концесионно
възнаграж дение ще започне след 2 години от
подписване на концесионния договор.
5. Определя гаранция за изпълнение на задъл
женията по концесионния договор, както следва:
5.1. Първата и втората година от сключване на
концесионния договор гаранцията е в размер 20 %
от 30 000 лв. и е дължима към датата на влизане
в сила на концесионния договор.
5.2. За всяка следваща година гаранцията е в
размер 20 % от годишното концесионно възна
граждение, дължимо за съответната година, и се
представя до 31 януари на обезпечената година.
5.3. За обезпечаване на задължението за из
пълнение на инвестиционната програма 3% от
стойността на съгласуваните с концедента инвес
тиционни разходи за годината на изпълнение на
инвестиционната програма да се внесат в 30-дневен
срок от сключване на концесионния договор.
6. Определя услугите, предоставяни в обекта
на концесията, както следва:
- спортни услуги по различни видове спорт:
футбол, волейбол, бокс, борба, тенис на корт и
други, както и услуги във фитнес център;
- търговски услуги: експлоатация на хотелска
част, търговски обекти, кафе-аперитив, закусвал
ни, спортно-информационен център, магазини за
промишлени и спортни стоки, офиси, паркинг,
медицинско обслужване на спортисти и посетители,
разносна търговия.
7. Определ я общ размер на инвестициите,
вложени в обекта на концесията – 9 500 000 лв.,
и изпълнението изцяло в срок до 24 месеца от
получаване на разрешение за строеж, но не по
вече от 30 месеца от сключване на концесионния
договор, като извън този срок страните уговарят
30-дневен срок, в който не си дължат неустойки
за забава, включващо:
7.1. Изграждане на дренажна система, поста
вяне на нова тревна покривка на игралното поле
с минимални размери 110/70 м.
7.2. Закупуване и монтаж на пожароустойчиви
седалки – 30 000 бр., като 22 500 бр. са под козирка .
7.3. Изграждане на източници за ел. захранване,
както и осигуряване на независима система за
аварийно захранване.
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7.4. Ремонт на маратонски вход с информаци
онно табло и монтаж на видеоекран.
7.5. Проектиране и изпълнение на осветление
на стадиона, позволяващо да се провеждат и ве
черни срещи.
7.6. Специализиран ремонт и комуникационно
оборудване на помещения за медиите (PRESS BOX).
7.7. Изграждане на система за сигурност и дос
тавка на техника за видеонаблюдение и контрол
на обекта.
7.8. Ремонт на озвучителна система на стадиона.
7.9. Ремонт и обособяване на VIP места.
7.10. Спортно-медицински и охранителен ком
плекс, включващ: съблекални за отборите, стая
за реферите, стая за делегати, стая за първа ме
дицинска помощ (за състезатели), медицински
пункт за зрители, стая за допинг контрол, стая за
вътрешно наблюдение и стая за сигурност, както
и изграждане и обозначаване на съоръжения за
първа медицинска помощ на зрителите във всеки
един сектор на стадиона.
7.11. Да се изградят две тренировъчни игрища
с дренажна система и нова тревна настилка.
7.12. Ремонт на водната инсталация с цел уве
личаване на капацитета є и поддържане на напои
телна система и благоустрояване на зелени площи.
7.13. Изграждане на охранително-пропускателни
и контролни пунктове.
7.14. Монтиране на пейки за резервните състе
затели и рекламни пана.
7.15. Изграждане на информационни центрове
и пунктове за продажба на входни билети – 5 бр.
7.16. Изграждане на паркинг.
7.17. Реконструкция и изграждане на покрити
източни, северозападни и югозападни трибуни,
като се изпълнят на конструкция и пространството
под тях да се ползва за канцеларии, тренировъчни
зали и за складове.
7.18. Проектиране и изпълнение на рампи – под
ход за инвалидни колички, вкл. необходимото им
обезопасяване.
7.19. Изготвяне на строителна програма за етапно
изпълнение на строителството на централния фут
болен стадион, на завършването на хотела, ремонта
на волейболната зала и закритата лекоатлетическа
писта и да бъде изготвен график за провеждане
на ежегодните ремонтно-възстановителни работи
на наличната техника и оборудване.
7.20. Разработване и предоставяне на работен
проект за ново строителство с проектосметна до
кументация, както и ново проектиране на всички
подобекти по всички проектни части: архитектура;
конструкции; ВиК; електро; ОиВ, геодезия; геоло
гия; комуникации.
7.21. Ремонт на централната сграда, включващ:
– нова хидроизолация на покрива;
– преработка на инсталацията за централното
отопление;
– топлоизолационен пакет с минерална мазилка
на външните стени;
– цветно решение на фасадите;
– затваряне на част от витрините на втория
етаж от север и запад.
7.22. Ремонт на волейболна зала, включващ:
– нова хидроизолация на покрива;
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– основен ремонт на съблекалните;
– събаряне на деформираната конструктивно
столова.
7.23. Ремонт на покрита лекоатлетическа писта,
включващ:
– изграждане на сградата за лекарски кабинети,
съблекални, бани и кабинети на треньорите.
7.24. Да се извършат довършителните работи
със съвременни материали и технологии на хотел
(общежитие).
7.25. Да се осигури помещение от 150 кв. м за
фенклубовете на „Локомотив“.
7.26. Концесионерът придобива право да експло
атира обекта след одобряване от ЕСУТ на община
Пловдив на внесения от него работен проект с
проектносметна документация и след получаване
на строително разрешение. Въвеждането му във
владение се извършва с двустранно подписан при
емно-предавателен протокол.
7.27. Определяне на минимум 30 процента от
общата стойност на строителството да се извърши
от трети лица – подизпълнители.
7.28. Концесионерът да предостави на спортни
те клубове: ПФК „Локомотив – Пловдив“ – АД,
СК по б окс „ Локомо т и в“ – П ловд и в, СК по
борба „Локомотив“ – Пловдив, Волейболен клуб
„Локомо т ив“ – П ловдив, СК по лека атлет и
ка „Локомотив“ – Пловдив, и СК по тенис на
корт „Локо – 98“ – Пловдив, в „Спортен ком
плекс – Стадион Локомотив“ безвъзмездно за
срока на концесията помещенията или терените,
в които те и в момента тренират, за нормално
провеждане на тренировъчна или спортно-със
тезателна дейност, като взаимоотношенията се
регламентират с взаимен договор, съгласно който
клубовете се задължават да заплащат на концеси
онера само разноските по ползването на залите
или терените – ток, вода и други консумативи.
7.29. Инвестиционният процес да започне вед
нага след подписване на договора.
7.30. Видовете дейности, посочени в инвестици
онната програма, представляват неразделна част
от договора за предоставяне на концесия.
8. Определя срок за сключване на концесио
нен договор – след изтичане на 10-дневния срок
от обнародването на решението за определяне
на концесионер в „Държавен вестник“, когато не
е подадена жалба или не е направено искане за
налагане на временна мярка, но не по-късно от 3
месеца от влизане в сила на това решение:
8.1. когато има подадена жалба с искане за на
лагане на временна мярка, срокът за сключване на
концесионния договор започва да тече от датата на
влизането в сила на определението на Комисията
за защита на конкуренцията:
8.1.1. концесионерът следва да подпише договора
в 14-дневен срок след изтичане на посочения срок
за обжалване.
8.2. При подготовката на концесионния договор
задължително да се включат и следните клаузи:
8.2.1. разработване и представяне на концедента
за съгласуване и одобряване в тримесечен срок от
получаване на скица-виза работен проект с проек
тосметна документация, доказваща изпълнението на
утвърдената за спечелила инвестиционна програма

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

за осъществяване на дейностите, като същият бъде
съобразен и с изискванията на Наредба № 4 от 1999 г.
за защита от шум на територията на населените
места на министъра на регионалното развитие и
благоустройството (ДВ, бр. 41 от 1999 г.);
8.2.2. вземане и отчитане на всички необходи
ми предпазни мерки при строително-монтажните
работи за опазване на озеленените площи, деко
ративната дървесна и храстова растителност от
унищожаване, както и недопускане на замърсяване
на околната среда от отпадъци (Наредба № 1 от
1993 г. на министъра на териториалното развитие
и строителството – ДВ, бр. 26 от 1993 г.);
8.2.3. застраховане на обекта след получаване
на концесионните права за всички осигурителни
случаи по смисъла на Кодекса за застраховането за
сметка на ПФК „Локомотив 1936“ – АД, Пловдив
в полза на концедента;
8.2.4. да не се извършват действия на разпо
реждане с обекта на концесия без съгласие на
концедента;
8.2.5. изготвяне и внасяне за одобряване в об
щина Пловдив необходимите строителни книжа
за срок 3 месеца от получаване на скица-виза за
проектиране, като се отчита необходимостта от
осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;
8.2.6. въвеждане в експлоатация на изградените
обекти на спортния комплекс в срок до 24 месеца от
получаване на разрешение за строеж, но не повече
от 30 месеца от сключване на концесионния договор,
като извън този срок страните уговарят 30-дневен
срок, в който не си дължат неустойки за забава;
8.2.7. да не се променя предназначението на
обекта като спортен комплекс;
8.2.8. да не се възпрепятства или да не се съз
дават затруднения за нормалното функциониране и
използване на спортния комплекс с оглед на пред
назначението му, а именно като спортен комплекс;
8.2.9. изготвяне на програма за управление на
отпадъците, утвърдена от РИОСВ – Пловдив, съ
гласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Общинската програма за управление
на дейностите по събиране и оползотворяване на
отпадъците – 1999/2010 г., като се води необходи
мата отчетност съгласно изискванията на Наредба
№ 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейността на отпадъците;
8.2.10. да се съгласува с кмета на община Плов
див съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО) маршрутът за транспортира
не на отпадъците и инсталацията/съоръжението
за третиране на отпадъците от обекта, които
ще се генерират при строително-ремонтните и
монтажните работи и през 35-годишния период
на действие на концесията, като се набелязват и
необходимите мерки за недопускане замърсяване
както на обекта на концесията, така и на при
лежащите му терени и транспортни връзки до
избраното съоръжение;
8.2.11. поемане от концесионера на текущите
капиталови разходи, разходите по опазване и под
държане на обекта, както и поправка или възста
новяване на повредени или откраднати елементи
на вертикалната и хоризонталната планировка
(настилки, решетки и др.);
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8.2.12. да не се прехвърлят на трети лица пра
вата и задълженията по концесионния договор без
съгласуване с концедента;
8.2.13. изготвяне на план за действие при бед
ствия, аварии и катастрофи съгласно Правилника
за организацията и дейността по предотвратяване
и ликвидиране на последствията при бедствия,
аварии и катастрофи, приет с ПМС № 18 от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г.; изм., бр. 15 от 2003 г.),
съгласуван с органите на Гражданска защита;
8.2.14. да се осигурява безплатен достъп до
спортни и други културни мероприятия на деца в
неравностойно социално положение по предвари
телна заявка от концедента;
8.2.15. да се предоставя безплатно на концедента
ползването на спортния комплекс за провеждане
на общински мероприятия не повече от един път
месечно след 10-дневна предварителна писмена
заявка от кмета на община Пловдив или кмета
на ж. к. Тракия;
8.2.16. да се предоставят за ползване спортните
зали, тенис кортовете и игрищата на ученически
спортни групи не повече от един път месечно с
преференции и с 50 % намаление на таксата след
10-дневна предварителна писмена заявка;
8.2.17. да се предоставя обектът на концесията
за ползване възмездно или безвъзмездно на други
физически или юридически лица за тренировъчна
или състезателна дейност съгласно чл. 50а, ал. 2
ЗФВС.
9. Концесионерът се задължава да изготви про
ектите съгласно изискванията на ЕСУТ при община
Пловдив в съответствие с нормативните актове.
10. Препоръчва на концесионера разкриването
на 200 работни места.
11. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите законови процедури по подписването
на договор за концесия в срока по чл. 59, ал. 1,
т. 2 от Закона за концесиите, както и да извърши
всички по-нататъшни действия, регламентирани
със Закона за концесиите и правилника за при
лагането му.
12. Задължава кмета на община Пловдив да
у частва в преговорите меж ду концесионера и
фенклубовете, като защити интересите на фен
клубовете по т. 7.25.
13. Задължава кмета на общината да съобразява
по-нататъшните си действия, свързани с предоста
вянето на концесията и с контрол върху нея, със
законовите и подзаконовите нормативни актове,
съдържащи се в гражданското законодателство на
Република България.
Председател: Ил. Илиев
10858

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 751
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за про
дажбата на следните общински недвижими имоти:
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1.1. УПИ – парцел ХХІ, отреден за индивидуал
но жилищно строителство в кв. 206г по регулаци
онния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.538 с площ 551
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7777/3.ІІ.2009 г., вписан на 12.ІІ.2009 г. под
№ 237, под № 184, том І, парт. книга, том 466 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел V, отреден за КЖОО в кв.206б
по регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.524 с
площ от 104 кв. м, трайно предназначение: урба
низирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за обществена сграда, комплекс съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с Акт за
частна общинска собственост № 7768/3.ІІ.2009 г.,
вписан на 11.ІІ.2002 г. под № 184, под № 133, том І,
парт. книга том 418 при Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Са
моков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнарод
ването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3 в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнагра ж дението на
членовете є, да подготви и да проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
10902

Председател: Л. Янкова
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БРОЙ 75
РЕШЕНИЕ № 752
от 26 февруари 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на следните общински недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.505 с площ 573 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7751 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 210, под № 159, том 1, парт.
книга том 450 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.507 с площ 633 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7753 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 212, под № 161, том 1, парт.
книга том 449 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.508 с площ 634 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7754 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 213, под № 162, том 1, парт.
книга том 451 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.4. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.509 с площ 633 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7755 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 214, под № 163, том 1, парт.
книга том 453 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.5. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.510 с площ 633 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7756 от 3.II.2009 г., вписан
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на 11.II.2009 г. под № 215, под № 164, том 1, парт.
книга том 455 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.6. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.511 с площ 634 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7757 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 216, под № 165, том 1, парт.
книга том 456 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.7. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.512 с площ 634 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7758 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 218, под № 167, том 1, парт.
книга том 452 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.8. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.513 с площ 634 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7759 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 220, под № 169, том 1, парт.
книга том 454 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.9. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор № 65231.913.514 с площ 634 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно полз
ване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7760 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 223, под № 172, том 1, парт.
книга том 457 в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.10. УПИ – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.515 с площ 634 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нуж
ди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7761 от
3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под № 225, под
№ 174, том 1, парт. книга том 458 в Службата по
вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.11. УПИ – парцел ХІV, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
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идентификатор № 65231.913.516 с площ 634 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нуж
ди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7762 от
3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под № 222, под
№ 171, том 1, парт. книга том 443 в Службата по
вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена
на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова
сметка на община Самоков в деня на подписване на
договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от на
чалната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 % от
началната тръжна цена, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC –
CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-ия
ден вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация и
предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнарод
ването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в
заседателната зала на ет. 3 в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проекто
договора като част от нея и упълномощава кмета на
община Самоков да издаде заповед за назначаване
на комисия по провеждане на търга, да определи
размера на възнаграждението на членовете є, да
подготви и проведе търга, да одобри спечелилия
търга участник и да сключи договор за покупкопродажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите усло
вия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
10903

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1.УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206б по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.525 с площ 735 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7769 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009г. под
№ 185, под № 134, том 1, парт. книга том 420 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.2.УПИ– парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.527 с площ 755 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7771 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 187, под № 136, том 1, парт.книга том 422 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.3. УПИ–парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.528 с площ 647 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7772 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 188, под № 137, том 1, парт.книга том 423 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.4.УПИ–парцел ХІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.529 с площ 675 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7773 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 189, под № 138, том 1, парт.книга том 424 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.5. УПИ–парцел ХІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.531 с площ 686 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта
при начална тръжна цена 72 лв./кв.м; същият е
общинска собственост съгласно Акт за частна об
щинска собственост № 7774 от 3.ІІ.2009 г., вписан
на 11.ІІ.2009 г. под № 190, под № 139, том 1, парт.
книга том 426 в Службата по вписванията.
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от на
чалната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга–30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Са
моков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на чле
новете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнарод
ване на решението в ДВ при същите условия, като
сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вия
ден от датата на обнародване на решението в ДВ.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 754
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел І, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.539 с площ 595 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
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№ 7778/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 192, под № 141, том І, парт. книга том 428 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.540 с площ 545 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7779/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 193, под № 142, том І, парт. книга том 429 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.541 с площ 569 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7780/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 194, под № 143, том І, парт. книга том 431 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.4. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.542 с площ 541 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7781/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 195, под № 144, том І, парт. книга том 432 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.5. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.543 с площ 631 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7782/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 196, под № 145, том І, парт. книга том 433 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.6. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулацион
ния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.544 с площ от
751 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с Акт за частна общинска собстве
ност № 7783/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 198, под № 147, том І, парт. книга том 434
в Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
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1.7. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.545 с площ 784 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7784/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 199, под № 148, том І, парт.книга том 435 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.8. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуал
но жилищно строителство в кв. 206в по регулаци
онния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.546 с площ 654
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7785/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 200, под № 149, том І, парт. книга том 436 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.9. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.547 с площ 640 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7786/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 201, под № 150, том І, парт. книга том 437 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.10. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр.Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.913.548 с площ 589 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7787/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 202, под № 151, том І, парт. книга том 438 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.11. УПИ – -парцел ХІ, отреден за индивидуал
но жилищно строителство в кв. 206в по регулаци
онния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.549 с площ 588
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 7788/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 203, под № 152, том І, парт. книга том 439 в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.12. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуал
но жилищно строителство в кв. 206в по регулаци
онния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.550 с площ
588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
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начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с Акт за частна общинска собстве
ност № 7789/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 204, под № 153, том І, парт.книга том 440
в Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.13. У ПИ – парцел ХІІІ, отреден за инди
видуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.551 с
площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизи
рана, начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с Акт за частна общинска собстве
ност № 7790/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 205, под № 154, том І, парт. книга том 441
в Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон гр.
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на чле
новете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обна
родване на решението в ДВ при същите условия,
като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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Председател: Л. Янкова
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РЕШЕНИЕ № 756
о т 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел І, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.394 по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.903.175 с площ 737 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1309 от 2.VII.2001 г., вписан на 23.III.2005 г.
под № 996, под № 13, том V, д. № 847, том 37 при
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 34 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 394 по регулационния
план на Самоков, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 65231.903.179 с площ 454 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1317 от 2.VII.2001 г., вписан на 23.III.2005 г.
под № 1004, под № 21, том V, д. № 855, том 37 при
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 34 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от на
чалната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Са
моков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ в
9 ч., в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
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назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на чле
новете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
10907

РЕШЕНИЕ № 836
от 30 април 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 65231.903.190 с площ 568 кв.м, трайно предназ
начение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нуж ди съгласно
одобрената кадастрална карта на Самоков, иден
тичен с урегулиран поземлен имот – парцел ІV,
отреден за индивидуално жилищно строителство в
кв. 346 по регулационния план на Самоков, акту
ван с акт за частна общинска собственост 7825 от
23.ІІІ.2009 г. , вписан на 30.ІІІ.2009 г. под № 515,
под № 166, том 2, парт.книга том 1275 в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
1.2. позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.191 с площ 473 кв.м, трайно предназ
начение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно одо
брената кадастрална карта на Самоков, идентичен
с урегулиран поземлен имот – парцел V, отреден
за индивидуално жилищно строителство в кв.
346 по регулационния план на Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7826 от
23.ІІІ.2009 г., вписан на 30.ІІІ.2009 г. под № 512,
под № 163, том 2, парт.книга том 1272 в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
1.3. позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.192 с площ 498 кв.м, трайно предназ
начение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно одо
брената кадастрална карта на Самоков, идентичен
с урегулиран поземлен имот – парцел ХІV, отреден
за индивидуално жилищно строителство в кв.
346 по регулационния план на Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7824 от
23.ІІІ.2009 г., вписан на 30.ІІІ.2009 г. под № 513,
под № 164, том 2, парт.книга том 1273 в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
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1.4. позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.204 с площ 580 кв.м, трайно предназ
начение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нуж ди съгласно
одобрената кадастрална карта, идентичен с уре
гулиран поземлен имот – парцел ІV, отреден за
индивидуално жилищно строителство в кв. 347
по регулационния план на Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 1243 от
23.ІV.2001 г., вписан в Службата по вписвания
та – Самоков, при начална тръжна цена 34 лв./кв.м;
1. 5. по з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.217 с площ 569 кв.м, трайно предназ
начение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нуж ди съгласно
одобрената кадастрална карта, идентичен с уре
гулиран поземлен имот – парцел ХVІІІ, отреден
за индивидуално жилищно строителство в кв.
347 по регулационния план на Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1670 от
20.VІ.2002 г., вписан на 14.ІІІ.2005 г. под № 877,
под № 123, том 10, н.д. № 750, парт. книга том
37 в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 34 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Са
моков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на чле
новете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
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10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-ият ден от датата на обнародване на
решението.
10908

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 925
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватиза
ционните оценки и за условията и реда за лицен
зиране на оценители, чл. 3 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Приема изготвените актуализации на пра
вен анализ и приватизационна оценка в размер
10 200 лв. за общински недвижим имот – обособен
обект – магазин със застроена площ 40 кв. м, в
УПИ – парцел І – за трафопост и битови услуги в
кв. 77 по регулационния план на с. Райово, заедно
със съответното право на строеж.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за при
ватизация на общински недвижим имот – обособен
обект – магазин със застроена площ 40 кв. м, в
УПИ – парцел І – за трафопост и битови услуги в
кв. 77 по регулационния план на с. Райово, заедно
със съответното право на строеж при начална
тръжна цена – 10 200 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 5 % от
началната тръжна цена, в размер 510 лв.
5. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, в размер 2040 лв., кой
то следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54
CECB 9790 3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при
„ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
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10. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнагра ж дението на
членовете є, да подготви и да проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по точки 5, 6, 7 и 8 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
10909

РЕШЕНИЕ № 926
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анали
зите на правното състояние и приватизационите
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Приема изготвените актуализации на пра
вен анализ и приватизационна оценка в размер
6750 лв. за общински недвижим имот – обособен
обект – магазин на един етаж със ЗП 94,88 кв. м
в парцел ІХ, кв. 4 по плана на с. Клисура, заедно
със съответното право на строеж.
2. Да се проведе търг с явно наддаване за при
ватизация на общински недвижим имот – обособен
обект – магазин на един етаж със ЗП 94,88 кв. м
в парцел ІХ, кв. 4 по плана на с. Клисура, заедно
със съответното право на строеж при начална
тръжна цена – 6750 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена, в размер 675 лв.
5. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, в размер 1350 лв., кой
то следва да бъде внесен по банковата сметка на
община Самоков IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-ия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ в
9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
10. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнагра ж дението на
членовете є, да подготви и да проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 5, 6, 7 и 8
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
10910

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 123
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сво
ге, одобрява ПУП – ПП като част от КПИИ за
обект: „Каскада „Среден Искър“ – МВЕЦ „Оплет
ня“, подобект: „Рехабилитация на съществуваща
електропроводна линия (ВЛ) 20 kV „Миланово“ с
проводници 2 х 3 х АС – 95 мм 2 , на нова стълбовна
линия от МВЕЦ „Свражен“ до МВЕЦ „Оплетня“,
община Своге, Софийска област.
10780
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6. Утвърж дава депозит за у частие 80 0 лв.,
кой т о се внася по ба н кова сме т к а на об 
щ ината: Ба нка „ДСК“ – А Д, к лон Си лис т ра,
IBAN – BG81STSA93003200100121, BIC – STSABGSF,
до деня преди датата на търга.
7. Тръж ната док у ментаци я се пол у чава до
16,30 ч. на 24-и я ден след обнародванет о на
решен ие т о в „Държ а вен вес т н и к“ о т и нфор 
ма ц ион н и я цен т ър на общ и ната с лед за п ла
щане на 240 лв. (с включен ДДС) по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
С и л ис т ра , I BA N – BG27ST S A 93 0 032 0 010 012 3,
BIC – STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 10,30 ч. на 25-ия
ден след обнародването на решението в „Държа
вен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на търга след закупуване на тръжната
документация.
10. Ден и час на търга – на 25-ия ден след об
народването на решението в „Държавен вестник“
в 11 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на ОбАП да извърши всички пос
ледващи действия по процедурата за приватизация
съгласно действащото законодателство.
13. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
10761

Председател: Ал. Сабанов

Председател: Ал. Манолов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 817
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършен и т е до т ози момен т
действия на общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Отк рива процед у ра за приват изаци я на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост – урегулиран поземлен имот VIII с
площ 340 кв. м, отреден за обществено обслужване,
заедно с построената в него масивна едноетажна
сграда със застроена площ 63 кв. м, представля
ваща магазин и млекопункт, в кв. 27 по плана
на с. Смилец, община Силистра (АОС № 4317 от
20.VI.2007 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена 7800 лв. с
включен ДДС – 272 лв.
5. Определя стъпка на наддаване 400 лв.

РЕШЕНИЕ № 526
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външна
канализация за захранване на ПИ № 238, кадастрален
район 259, м. Съборената кюприя, землище Стара
Загора, минаващо по полски път с кадастрален
номер ПИ № 9514, кадастрален район 259. Проектът
се намира в сградата на общината ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до административния съд.
10828

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 527
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външно
ел. захранване на ПИ № 110009, местност Атюрен,
землище с. Малка Верея, община Стара Загора,
минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ
№ 000119 и напоителен канал с кадастрален номер
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ПИ № 000120. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
община Стара Загора до административния съд.
Председател: Т. Руканов
10829

РЕШЕНИЕ № 528
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външно
ел. захранване на ПИ № 60, местност До селото,
землище с. Малка Верея, община Стара Загора,
минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ
№ 000191. Проектът се намира в сградата на об
щината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
община Стара Загора до административния съд.
Председател: Т. Руканов
10830

РЕШЕНИЕ № 529
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външно
ел. захранване на ПИ № 044015, м. Юрта, землище
с. Бъдеще, община Стара Загора, минаващо по път
ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000083 и напо
ителен канал с кадастрален номер ПИ № 000217.
Прооектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
община Стара Загора до административния съд.
Председател: Т. Руканов
10831

РЕШЕНИЕ № 530
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински
ят съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елемен
тите на техническата инфраструктура – трасе за
външно ел. захранване на ПИ № 130010, местност
Хаджиибрямов кладенец, землище Стара Загора,
минаващо по полски пътища с кадастрални но
мера ПИ № 001269, ПИ № 001492 и ПИ № 001271;
през канал с кадастрален номер ПИ № 001384
и път I к лас – републиканска пътна мрежа с
кадастрален номер ПИ № 001494. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до административния съд.
10832

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 531
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външен
водопровод за захранване на ПИ № 089009, местност
Козу кулак, землище с. Малка Верея, община Стара
Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални
номера ПИ № 000213 и ПИ № 000212. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до административния съд.
10833

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 532
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външ
но ел. захранване на ПИ № 106022, м. Атюрен,
землище с. Малка Верея, община Стара Загора,
минаващо по селско, горски ведомствен път с
кадастрален номер ПИ № 000111. Проектът се на
мира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до административния съд.
Председател: Т. Руканов
10834

РЕШЕНИЕ № 533
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен ус
тройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външно
ел. захранване на ПИ № 157059, местност Казоваса,
землище Стара Загора, минаващо по селско, горски
ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 001422.
Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8,
стая 806. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дне
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до административния съд.
10835

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 565
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 31 ЗПСК и Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Тетевен, реши:
1. Удължава срока за закупуване на тръж
на документация по т. 4 от решение № 425 от
26.ІІІ.2009 г. до 16 ч. на 10-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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2. Удължава срока за внасяне на депозит за
участие в търга с явно наддаване по т. 3 от реше
ние № 425 от 26.ІІІ.2009 г. до 18-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
3. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят писмени искания за даване на
допълнителна информация по т. 6 от решение
№ 425 от 26.ІІІ.2009 г. до 13-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Удължава срока за подаване на предложе
ния за участие в търга с явно наддаване по т. 5
от решение № 425 от 26.ІІІ.2009 г. до 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
Председател: М. Ганев
10836

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 446
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.Угър
чин, одобрява ПУП – ПРЗ във връзка с промяна
предназначението на поземлен имот № 144018 в
местността Канинското в землището на с. Голец,
община Угърчин, област Ловеч, и обособяване за
него на УПИ-144018 с отреждането му за фотовол
таична инсталация, както и приложената ел. схема
за захранване на обекта от трафопоста, построен
в съседния имот № 144019. Проектът със схема
та е изложен в стая 106 на община Угърчин. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Админи
стративния съд – гр. Ловеч.
Председател: Б. Балевски
10936
РЕШЕНИЕ № 447
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Угърчин,
одобрява ПУП – ПРЗ във връзка с промяна пред
назначението на поземлен имот № 144019 в мест
ността Канинското в землището на с. Голец, община
Угърчин, област Ловеч, и обособяване за него на
УПИ-144019 с отреждането му за фотоволтаична
инсталация. Проектът със схемата е изложен в стая
106 на община Угърчин. На основание чл. 215, ал. 4
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
общината до Административния съд – гр. Ловеч.
10937

Председател: Б. Балевски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № РД-11-344
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУ Т и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам
ПУП – парцеларен план за трасето на линеен
обект: „Газоснабдяване на община Хасково и Ди
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митровград“, подобект: „Главен разпределителен
газопровод извън границата на урбанизираната
територия“, преминаващ през землищата на Ди
митровград, селата Черногорово, Воден, Крепост,
община Димитровград и гр. Хасково, община
Хасково, така както е изработен върху графичните
материали – извадка от картата на възстанове
ната собственост и кадастралната карта, ведно с
придружаващите парцеларния план координатни
регистри, както и териториалния обхват и реалната
площ на възникващия сервитут за всеки един от
имотите, в които има съществуващи ограничения
за ползване, описани в регистъра на имотите към
парцеларния план. Проектът е изготвен въз основа
на разрешение № 001 от 15.I.2008 г., издадено от
областния управител на област Хасково, и е при
ет с протокол № 1 от 4.VІІІ.2008 г. от областния
експертен съвет по устройство на територията.
Одобреният ПУП – парцеларен план е съставна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива. Съгласно чл. 215, ал. 1 ЗУТ заповедта
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Хасково.
10911

Областен управител: Р. Данев

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 357
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, одобрява проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регу
лация на част от Хасково в обхват ул. Извор, ул.
Железни врата, ул. Градинска и ул. Банска – кв.
630 и кв. 231:
изменя се осовата линия по ул. Банска между
о.т. 87 и о.т. 810, без да се променя уличната регу
лационна линия; новата ос се проектира с осови
точки о.т. 87 – о.т. 3241 – о.т. 810;
заличава се улица с осови точки о.т. 87Г и
о.т. 87Д;
изменя се улицата между осови точки о.т. 812А
и о.т. 87Г по ул. Извор; проектира се улица от о.т.
812А с нова осова точка о.т. 3241, като се изменя
източната регулационна линия и се оформя улица
с широчина 11 м;
заличава се улицата между осови точки о.т.
812А и о.т. 812;
проектира се нова улица с нови осови точки о.т.
3242 и о.т. 3243 по ул. Цариброд с широчина 8 м;
заличава се улица с осови точки о.т. 812, о.т.
808В и о.т. 808А;
изменя се улица с осови точки о.т. 8101 до о.т.
3242 по ул. Извор, като се проектира нова улична
регулационна линия от изток и се оформя улица
с широчина 8 м;
изменя се улицата между осови точки о.т. 806 и о.т.
812 по ул. Градинска, като източната регулационна
линия се проектира така, че да следва имотните
граници; новопроектираната улица е с широчина
15 м и с нови осови точки о.т. 3244 и о.т. 3243;
изменя се улицата между осови точки о.т. 812
и о.т. 810 по ул. Градинска, като се променя само
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западната регулационна линия, така че улицата
да е с широчина 15 м.
Вследствие на изменението на плана за улична
регулация се оформят два нови квартала – кв.
786 и 787:
кв. 786 е между улици с осови точки о.т. 8101 – о.т.
3244 – о.т. 3243 – о.т. 3242 (между улиците Железни
врата, ул. Градинска, Цариброд и Извор);
к в. 787 е меж д у улици с осови точк и о.т.
3242 – о.т. 3243 – о.т. 810 – о.т. 3241 (между улиците
Цариброд, Градинска, Банска и Извор).
Вследствие изменението на плана за улична
регулация в квартал 231 се променят очертанията
и размерите на следните урегулирани поземлени
имоти: УПИ І; УПИ ХІІ; УПИ ХІ; в кв. 786 се
оформя нов урегулиран поземлен имот УПИ І за
жилищни нужди; в кв. 787 се оформя нов урегу
лиран поземлен имот УПИ І за жилищни нужди.
Изменението на плана за регулация е показано с
кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админи
стративен съд.
Председател: Д. Делчев

10912

РЕШЕНИЕ № 370
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява под
робен устройствен план – изменение на плана за
застрояване и план-схема за електрозахранване за
поземлен имот с идентификатор 77195.215.11, мест
ност Увата, землище Хасково: за поземлен имот
77195.215.11 се определя предназначение „За общест
вено обслужване и складови нужди“ при следните
показатели на застрояване: етажност – до 3 етажа,
височина до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.)
до 80 %; коефициент на интензивност (Кинт.) до
2,5; минимална озеленена площ 20 %; начин на
застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване
и разположението на мрежите и сервитутните зони
са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админист
ративен съд.
Председател: Д. Делчев
10913

РЕШЕНИЕ № 371
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен ус
тройствен план – план за застрояване и парцеларен
план за електрозахранване за поземлен имот 187042,
местност Момско геранче, землище с. Малево, об
щина Хасково: за поземлен имот 187042 се определя
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предназначение „За фотоволтаична централа“ при
следните показатели на застрояване: характер на
застрояване – ниско, височина до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) до 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) до 2,5; минимална озеленена
площ 20 %; начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на мре
жите и сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админист
ративен съд.
10914

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 372
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общин
ският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен ус
тройствен план – план за застрояване и парцеларен
план за електрозахранване за поземлен имот 187044,
местност Момско геранче, землище с. Малево, об
щина Хасково: за поземлен имот 187044 се определя
предназначение „За фотоволтаична централа“ при
следните показатели на застрояване: характер на
застрояване – ниско, височина до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) до 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) до 2,5; минимална озеленена
площ 20 %; начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на мре
жите и сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админист
ративен съд.
10915

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 373
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхеми за водоснабдяване, канализация и електро
захранване за поземлен имот с идентификатор
77195.188.6, местност Червена стена, землище
Хасково: за поземлен имот 77195.188.6 се определя
предназначение „За жилищно строителство“ при
следните показатели на застрояване: етажност – до
3 етажа, височина до 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) до 60 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) до 1,2; минимална озеленена площ 40 %;
начин на застрояване – свободно (е). Предвиденото
застрояване да отстои на най-малко 3 м от север
ната регулационна линия. Линиите на застрояване
и разположението на мрежите и сервитутните зони
са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУ Т решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админист
ративен съд.
Председател: Д. Делчев
10916
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РЕШЕНИЕ № 374
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхеми и парцеларни планове за електрозахранване,
водоснабдяване и канализация за поземлен имот с
идентификатор 77195.184.28, местност Казан топра,
землище Хасково: за поземлен имот 77195.184.28
се определя предназначение „За жилищно строи
телство“ при следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) до 60 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) до 1,2; минимална озелене
на площ 40 %; начин на застрояване – свободно
(е). Предвиденото застрояване да отстои на наймалко 5 м от северната имотна граница. Линиите
на застрояване и разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админи
стративен съд.
10917

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 375
28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхеми и парцеларни планове за електрозахранване
и водоснабдяване и транспортно-комуникационен
план за поземлен имот с идентификатор 77195.18.3,
местност Идимирли, землище Хасково: за поземлен
имот 77195.18.3 се определя предназначение „За
автомивка, автоборса, магазин, кафе-аперитив и
паркинг“ при следните показатели на застрояване:
етажност – 1-2 етажа, височина от 5 до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) до 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) до 2,5; минимална озеленена
площ 20 %; начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на мре
жите и сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
чрез община Хасково пред Хасковския админи
стративен съд.
10918

Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-25-1543
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и реше
ние № 425 по протокол № 24 от 30.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Шумен, нареждам:
1. Да се закрие ССДГ № 29 „Синчец“, м. Хи
жата, считано от 1.Х.2009 г.
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2. Децата с медицински протоколи да се пре
насочат в ОДЗ „Щурче“, ул. Цвята Кънчева 12,
а останалите в ЦДГ № 34 „Пролетна дъга“, ул.
Софийско шосе 2.
3. С персонала от закритата детска градина да
се процедира съгласно чл. 328, ал. 1 КТ.
4. Сградният фонд, имуществото в него и при
лежащият терен да се предоставят в управление
на Обединен детски комплекс за извънкласни и
извънучилищни дейности на децата от Шумен.
5. Задължителната документация да се предаде
на ЦДГ № 34.
6. Охраната на сградния фонд и прилежащия
терен на закритата детска градина да се извършва
от ОП „Охранителна дейност“ при община Шумен.
10938

За кмет: Ал. Генчев

3. – Столичната общинска агенция за приватиза
ция на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през август
2009 г. са продадени следните общински обекти: 1.
Помещение към хидрофор, ж.к. Люлин 4, до бл. 437,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, продадено чрез публичен
търг с явно наддаване на ЕТ „Верал – Вера Асено
ва“, представляван от Вера Георгиева Асенова, за
19 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е
освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 2. Помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 208, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено чрез публичен търг с явно наддаване на
„Рени – Комерс“ – ЕООД, представлявано от Васил
Веселинов Замфиров, за 8000 лв., изплатени изцяло
от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС). 3. Търговско помещение (фурна), ж.к.
Захарна фабрика, до бл. 4, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД, продадено чрез публичен търг с явно
наддаване на „Джейелпи“ – ЕООД, представлявано от
Димитър Илиев Людиев, за 260 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
10900

С ЪД И Л И Щ А
Пловдивският окръжен съд, търг. отделение,
с определение № 1512 от 21.VIII.2009 г. по т.д.
№ 528/2009 на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призо
вава длъжника и кредиторите на „Емпи“ – АД (в
несъстоятелност), Пловдив, за съдебно заседание
на 5.X.2009 г. в 9 ч. в зала № 8 в сградата на Плов
дивския окръжен съд, бул. Шести септември 167,
във връзка с постъпило искане по чл. 679 ТЗ от
„Асенова крепост“ – АД, Асеновград.
10980
Софийският градски съд, гр. колегия, I-5 със
тав, призовава Атанас Желев Дичев с последен
известен постоянен и настоящ адрес Ямбол, ж.к.
Георги Бенковски, бл. 18, вх. Б, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 30.IX.2009 г. в 15,30 ч. по
гр.д. № 4555/2009 за изслушване по реда на чл. 56,
ал. 2 СК. Призованият да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
10952
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Варненският районен съд, гр. колегия, XXXI
състав, призовава Катя Стоянова Пенева с последен
адрес Варна, ул. Средец 038, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 3.XI.2009 г. в 14,30 ч. (резервна
дата) като ответница по гр.д. № 681/2005, заведено
от Николинка Д. Митева, Гергана М. Стилиянова,
Недко С. Пенев, Павлинка С. Иванова и Катя С.
Пенева по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се гле
да при условията на чл. 51, ал. 4, изр. второ ГПК.
10951
Варненск ият районен съд, X X X III състав,
призовава Наталия Владимировна БашлаковаКорогодская – гражданка на Руската федерация, с
последен известен адрес Варна, м. „Евксиноград“,
ул. 14-а № 51, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 23.Х.2009 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр.д. № 3777/2009, заведено от Михаил Корогодски,
за иск по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11057
Добричкият районен съд, гр. колегия, ІІ състав,
призовава Кадри Бозкурт, гражданин на Република
Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда за
връчване на исковата молба, приложенията към нея
и съобщението по чл. 131 ГПК в открито съдебно
заседание на 3.ХІ.2009 г. в 8,30 ч. като ответник по
гр. д. № 1603/2009, заведено от Зоя Радева Стане
ва, по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10953
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2 и 3 и чл. 132 и 133 ГПК призо
вава Кязим Исмаил Азис и Бехра Исмаил (Боряна
Ивова Маринова), бивши жители на с. Длъжко,
община Хитрино, област Шумен, без постоянен и
настоящ адрес в Република България, сега с неиз
вестен адрес в чужбина, като ответници по гр.д.
№ 2127/2009, заведено по чл. 341 и сл. ГПК, с указание
да се явят в 14-дневен срок от обнародването в съда
и да получат исковата молба и доказателствата по
делото. Ответниците да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10954
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5187/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена от
говорност „Апоел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13, ап. 60, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, счетоводни и одиторски
услуги, строителство, търговия с недвижими имо
ти, строителство, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и ресто
рантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, ту
ристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел проджба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
43773
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5188/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Макаби“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13,

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

ап. 60, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, счетоводни и
одиторски услуги, строителство, търговия с недви
жими имоти, строителство, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и ресторантьорство, комисионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Йорам Фридман, който
го управлява и представлява.
43774
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 5189/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Микас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
строителна дейност, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и ресторантьорство, комисионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ицхак Злотикамин,
който го управлява и представлява.
43775
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 5118/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорост „Акорн 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Цар Симеон I
№ 20, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в страната
или в чужбина в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия на едро и дребно, внос и
износ на всякакви стоки или изделия, продажба
на стоки от собствено производство, производство
и търговия с промишлени, хранителни и селско
стопански стоки, търговско представителство на
български или чуждестранни търговци, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с инте
лектуална собственост, хотелиерска, туристическа,
ресторантьорска дейност, таксиметрови, рекламни,
информационни, програмни и други услуги, покуп
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Джейсън Барбър и Иън
Дейвид Барбър, които го управляват и представля
ват заедно и поотделно.
43776
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5059/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Пунто“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Цар Симеон I № 20, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в страната или в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия на едро и
дребно, внос и износ на всякакви стоки или изделия,
продажба на стоки от собствено производство, про
изводство и търговия с промишлени, хранителни и
селскостопански стоки, търговко представителство
и посредничество на български или чуждестранни
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търговци, комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска,
туристическа, ресторантьорска дейност, таксимет
рови, рекламни, информационни, програмни и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Дейвид Холуорт и Сесилия Карол Хедак, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
43777
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 4961/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„А енд Ге кансалтинг 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, с предмет на дейност:
покупка на недвижими имоти, стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
стоки от собствено производство, производство и
търговия с конфекция, вътрешна и външна търго
вия, комисионна, спедиционна, складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари със собствен или
нает транспорт в страната и в чужбина, хотелиер
ство и ресторантьорство, импресарска, рекламна,
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Айва Лемане и Гунда Озолина и се
управлява и представлява от Айва Лемане.
43778
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5211/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Камелот“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Възражадане,
бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, с предмет на дейност:
покупка на недвижими имоти, стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
стоки от собствено производство, производство и
търговия с конфекция, вътрешна и външна търго
вия, комисионна, спедиционна, складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари със собствен или нает
транспорт в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, импресарска, рекламна, инфор
мационна дейност, сделки с интелектуална собстве
ност, автосервиз, транспортни услуги, издателска
дейност. Дружеството е с капитал 720 000 лв., със
собственик на капитала Александър Владимирович
Малахов, който го управлява и представлява.
43779
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5038/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Конструмакс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Воден 20, партер, с пред
мет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, операции с
недвижими имоти и наемодателна дейност, посред
ничество на български и чуждестранни фирми в
страната и в чужбина, строително-монтажни работи.
Дружеството е с капитал 5010 лв., със съдружници
Димитър Златков Златев, Крисчън Бонд и Веселин
Пламенов Фъргов, които го управляват и предста
вляват заедно и поотделно.
43780

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 4726/2007 вписа промяна
за „Дружба – 3“ – ООД: вписва като съдружници
Ерки Ноорак и Кристиян Метсур.
43781
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 3944/2007 вписа в регистъра прехвърля
не на търговско предприятие на ЕТ „Д.М. – Деян
Демиров“ от Деян Красимиров Демиров на „Фер
ра“ – ООД.
43782
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.X.2007 г.
по ф.д. № 5215/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Арман – Д“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 18, вх. Д, ет. 4,
ап. 51, с предмет на дейност: архитектура, дизайн
и проектиране на сгради и съоръжения, покупка,
строеж, вътрешен и външен дизайн и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, организи
ране на музикални прояви, импресарска дейност,
търговски сделки, рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационно-програмни, музи
кално-програмни и други услуги, строителна и
предприемаческа дейност, транспортна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Драгомир Людмилов Банев, който го
управлява и представлява.
43783
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. № 3920/2007 вписа в регистрира за търгов
ски дружества дружество с ограничена отговорност
„Радкон“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Варна, ул. Македония 19, ап. 6, и с предмет на
дейност: проектиране, строителство, архитектура;
дизайн, строителна дейност и строително предпри
емачество; строителна консултация; посредничество
и управление на недвижими имоти; инвеститорска
дейност; производство и търговия със строителни
материали; инженерингова дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Анна Мари
Граматикова-Линдберг и Рон Йохан Линдберг и
се управлява и представлява от Александър Ми
хайлов Иванов.
43767
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2006 г.
по ф. д. № 1257/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „И
трейд сълюшънс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Д-р Железкова 51, ет. 8,
ап. 80, и с предмет на дейност: електронна търго
вия, реклама, маркетинг, консултантска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ
и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Веселин Пламенов Кънев и Свилен
Дорианов Николов, които го управляват и пред
ставляват заедно и поотделно.
43768
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4736/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ин
тернешънъл маркетинг енд ивънт спортс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
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Поп Харитон 13, и с предмет на дейност: внос и
износ на бира; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство, внос и износ
на всякакви стоки с цел продажба; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност; търгов
ско представителство и посредничество; превозна,
хотелиерска, туристическа, агентска и ресторан
тьорска дейност (след лицензиране), рекламна,
информационна, импресарска, програмна дейност;
сделки с интелектуална собственост; издателска и
печатарска дейност; строително предприемачество;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; посредничество и консул
тации по покупко-продажба и наем на недвижими
имоти; управление и оценки на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георг Рихард Тренкле и Петер Карл Хетих, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43769
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 4871/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Смерч 7“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж. к. Младост 143, вх. 1,
ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажни работи, СМР на недвижими
имоти; покупка, ремонт и построяване с цел про
дажба и отдаване под наем; посредничество при
покупко-продажба на земи и недвижими имоти
и представителство на местни и чуждестранни
юридически лица; консултантска дейност; посред
ничество при намиране на работа в страната и в
чужбина; дърводелски, шлосерски, шивашки, ав
тотенекеджийски, монтажни и бояджийски услуги;
брокерска и агентска дейност; селскостопанска
дейност – производство, преработка и търговия
със селскостопанска и животинска продукция; внос
и износ на стоки и услуги; складова и лизингова
дейност; превоз на пътници и товари; счетовод
ни и одиторски услуги; сделки с интелектуална
собственост; реклама, мениджмънт и маркетинг;
плетиво, фризьорство и козметика; кинезитерапия
и ароматерапия; комисионна дейност; медиация;
услуги – вещо лице; хотелиерство и ресторан
тьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Диман Илиев Диманов,
който го управлява и представлява.
43770
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. № 5213/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ас
модей“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Брегалница 32, ет. 3, ап. 5, и с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия; производство,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален
или преработен вид; транспортни и спедиторски
услуги; търговско представителство и посредни
чество, туризъм, строително-монтажна дейност и
строително предприемачество; електромонтажи,
спортно-развлекателни дейности, ресторантьорство
и хотелиерство (след лиценз), маркетинг, бартер,
реекспорт, рекламна и импресарска дейност; кон
султантска и посредническа дейност при продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти и МПС
(след лиценз), лизинг; организиране на курсове за
квалификация и преквалификация на водачи на
МПС; посреднически услуги при информиране и
наемане на работа на български граждани в Бълга
рия (след лиценз), покупка, строеж и обзавеждане
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на недвижими имоти; комисионна, спедиционна и
складова дейност, турагентска и туроператорска
дейност; търговия и сервиз на компютърна и офис
техника. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съ
дружници Павлинка Николова Танчева и Димитра
Иванова Панайотова и се управлява и представлява
от Павлинка Николова Танчева.
43771
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че прове
реният и приет от общото събрание на акционерите
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Валентина
2000“ – АД, по ф. д. № 957/2000 е представен в
търговския регистър.
43772
Великотърновският окръжен съд на основа
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3077 от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 585/2006 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предпри
ятието на ЕТ Петя Пенева Братованова с фирма
„Емина – Петя Братованова“, Долна Оряховица,
от Петя Пенева Братованова като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Емина“ – ЕООД, Долна Оряховица.
41151
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2267
от 5.Х.2007 г. на Плевенския окръжен съд по ф. д.
№ 1844/95 и с разпореждане от 12.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1643/2007 вписа в търговския регистър промяна
в седалището и адреса на управление на „Сигма
4“ – ЕООД, от Плевен във Велико Търново, ул. Н.
Габровски 25А.
41152
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2991 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 489/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Вторични су
ровини – Павликени“ – ЕООД, Павликени: ново
наименование: „Бета метал“ – ЕООД (изписва се
и на латиница); заличи като управител и предста
вляващ дружеството Радослав Велинов Славов;
вписа като управител и представляващ дружеството
Петьо Василев Петров.
41153
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2999 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1599/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Интернационал“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Джулюница, ул. Васил Левски 26,
и с предмет на дейност: транспортна, реекспортна,
превозна дейност в страната и в чужбина, превоз на
стоки и товари със собствени и наети транспорт
ни средства, спедиция, ремонт на леки и товарни
автомобили, търговия със стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, търговско пред
ставителство и посредничество, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неоп
ределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Мариан Станиславов Станков.
41154
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2997
от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1597/2007 вписа в търгов
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агро сервиз Чергански“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велико Тър
ново, ул. Димитър Рашев 20, ет. 3, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представител
ство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки; хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг и други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Цоло Иванов Чергански.
41155
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3
от 5.VI.2007 г. на Софийския градски съд по ф. д.
№ 8651/2004 и разпореждане от 21.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1539/2007 вписа в търговския регистър промяна
в седалището и адреса на управление на „Си Ем
Експропъртис“ – ООД, от София, в с. Пчелище,
община Велико Търново, ул. Двадесета 12.
41156
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3137 от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 1674/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Капети“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управле
ние гр. Дебелец, ул. Васил Левски 29, 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 пос
редничество; комисионни сделки; менителници,
записи на заповед и чекове; складови; лицензионни
и сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг; осъществяване на услуги в
областта на компютърните и информационните
технологии; строителен мениджмънт и проекти
ране в строителството, строително-ремонтни дей
ности; транспортни услуги; спедиция, логистика,
международен товарен транспорт, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, прог
рамни, импресарски и други услуги, както и други
незабранени със закон дейности (при спазване на
специалните законови разпоредби за всяка от избро
ените дейности), и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Анета Петрова Тихолова.
41157
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3136 от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 1675/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ел Рея“ – ЕООД (из
писва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Цар Иван Асен II
№ 64, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговия с
хранителни стоки, цигари и алкохол (след съот
ветното разрешение от компетентните органи);
пълни транспортни или таксиметрови услуги в
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страната и в чужбина с лични или фирмени леки
коли, лекотоварни и товарни автомобили; пълна
вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и
в чужбина; бартерни сделки; реекспорт; предприема
ческа дейност; строително-монтажна дейност, вкл.
изграждане на обекти и предаването им под ключ;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти; рекламна и издателска дейност, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с инте
лектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги; шивашки услуги; счетоводни и правни
услуги; производство, съхранение и търговия със
селскостопански стоки от растителен и животински
произход; други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Райна Величкова Гочева.
41158
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3057 от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 1621/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Бяла река уот ър спортс“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Бяла река, община Сухиндол, и с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; транспортни
услуги, таксиметрова и спедиторска дейност; произ
водство; преработка и търговия със селскостопански
продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно- и
външнотърговска дейност; бартерни и реекспорт
ни и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица; менителници, записи на заповед и чекове;
комисионна и спедиционна дейност; складови и
лизингови сделки; научно-развойна; изследова
телска, внедрителска; маркетингова, рекламна и
информационна дейност; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг нор
мативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Пол Блекбърн и
Ан Блекбърн, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41141
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2998 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1598/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Генерал – транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Горна Оря
ховица, ул. Генерал Гурко 13, вх. А, ет. 3, ап. 10,
и с предмет на дейност: дърводобив и търговия с
дървен материал; транспортни дейности и услуги;
други незабранени със закон дейности и услуги, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Тодор Петров
Тодоров.
41142
Великотърновският окръжен съд на основа
ние чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1860 от 28.VII.2006 г. на Русенския окръжен съд
по ф. д. № 156/2005 и разпореждане от 9.Х.2006 г.
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по ф. д. № 1072/2006 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление на
„Стомар – 2“ – ЕООД, от Русе, в с. Стамболово,
община Павликени, ул. Двадесет и трета № 7.
41143
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3096 от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 1041/2005 допуска
прилагането на годишния финансов отчет за 2006 г.
на „Свилоцел“ – АД, Свищов.
41144
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3085 от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 581/99
вписа в търговския регистър промени за „Аптеч
но – Велико Търново – 2000“ – АД, Велико Тър
ново: заличи като членове на СД Кремена Събчева
Косева и Божанка Георгиев Неделчева; вписа като
член на СД „Аптечно – Велико Търново“ – АД,
Велико Търново (рег. по ф. д. № 1220/92); допуска
прилагането на годишния финансов отчет на „Ап
течно – Велико Търново – 2000“ – АД, Велико
Търново, за 2006 г.
41145
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3083
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 322/2001 вписа в търгов
ския регистър промени за „Съни – 2001“ – ЕООД,
Велико Търново: вписа нов адрес на управле
ние – Велико Търново, ул. Христо Ботев 36, ет. 1.
41146
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3059
от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 185/2003 вписа в търговския
регистър промени за „Кос – 2003“ – ООД, Велико
Търново: заличи като управител и представляващ
дружеството Станимир Димитров Стоянов; вписа
като управител и представляващ дружеството Стоян
Михайлов Острев; вписа нов адрес на управление –
Велико Търново, ул. Христо Ботев 26.
41147
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3078
от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 1632/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ай Ви груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Плиска
2А, и с предмет на дейност: внос и износ на стоки,
внос и износ на леки автомобили – нови и стари,
търговия, производство на всякакви стоки, търговия
с недвижими имоти, ресторантьорство, кетъринг,
селскостопанска, посредническа и туроператорска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Иво Стефанов Иванов.
41148
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2996
от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1596/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гранд при – Ф1“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на упра
вление Горна Оряховица, ул. Цар Иван-Александър
99, и с предмет на дейност: обучение на водачи на
моторни превозни средства, търговска дейност в
страната и в чужбина, външнотърговска дейност,
туристическа, рекламна, маркетингова и инфор
мационна дейност, търговско представителство
и посредничество, импресарски услуги, сделки с
интелектуална собственост, строително-монтажна
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дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство
и хотелиерство; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или преработен
вид, производство и реализация на селкостопанска
продукция, продажба на стоки от собствено про
изводство, комисионни, спедиционни, превозни и
лицензионни сделки, стоков контрол и всякакви
други стопански и търговски дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дру
жеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Сашо Петров Иванов.
41149
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2995 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1593/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кира“ – ООД (изписва се и на лати
ница), със седалище и адрес на управление Сви
щов, ул. Александър Стамболийски 1, ет. 1, ап. 3,
и с предмет на дейност: изработка и монтаж на
алуминиева и PVC дограма, метални конструкции,
стъклопоставяне, строителна и ремонтна дейност;
търговия на едро и дребно; импорт и реекспорт;
представителство, посредничество и агентство;
производство на стоки; административно обслуж
ване; транспортна и спедиционна дейност; всякакви
други стопански дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Андриан Бориславов Кирилов
и Константин Руменов Райков, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41150
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 887 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 492/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Ведерник – 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Белоградчик, ул. Васил Левски 13,
и с предмет на дейност: информационни и кому
никационни технологии, нови методи и технологии
за диагностика и профилактика на здравето, пре
доставяне под наем на малогабаритна земеделска
техника и инструменти, алтернативно земеделие, в
т. ч. органично земеделие (производство на плодове,
зеленчуци, билки, гъби) – замразяване, сушене и
съхранение на плодове, зеленчуци, билки и гъби,
производство на мед, аквакултури и риболов, ал
тернативен туризъм, в т. ч. планински образовате
лен туризъм, селски туризъм, културен туризъм и
екотуризъм, производство на енергия и екобрикети
от биомаса, производство на алтернативни енер
гии от възобновяеми източници, консултации за
енергийно спестяване, управление на отпадъците,
бизнес консултации, търговия на дребно и едро с
хранителни и нехранителни, промишлени, селско
стопански и други стоки в страната и в чужбина
в първоначален, обработен и преработен вид, про
изводство и продажба на всякакви стоки за бита
и промишлеността от всякакви видове материали,
високо и ниско строителство, строителни и строи
телно-ремонтни услуги; ел. услуги и ремонти, В и
К услуги и ремонти; представителство, агентство
и посредничество в страната и в чужбина на фи
зически и юридически лица; внос, износ, експорт
и реекспорт; търговия в безмитни зони, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Владимир Иванов Гергов и Румянка
Александрова Граматикова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43030
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 890 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 509/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Тай
фун Империал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Видин, ж. к. Христо Ботев, бл. 7, вх. А,
ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: производствена
и търговска дейност, покупко-продажба на стоки с
цел препродажбата им в преработен, обработен или
първоначален вид, внос, износ и реекспорт на стоки,
представителство, посредническа и комисионна
дейност, строителство, хотелиерство и ресторан
тьорство, промишлено и гражданско строит елство,
международен автомобилен транспорт, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Тошо Петков Йорданов, Георги Мак
симов Гайтанджиев, Иван Гергов Каменов и Иво
Иванов Иванов и се управлява и представлява от
управителите Иван Гергов Каменов и Иво Иванов
Иванов заедно и поотделно.
43031
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 888
от 26.Х2007 г. по ф. д. № 510/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стевал“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Христо Ботев 20, бл. 144, вх. Г, ап. 93,
с предмет на дейност: далекосъобщителни и теле
комуникационни услуги, търговия на едро и дребно
с всякакви стоки и услуги в страната и в чужбина;
ресторантьорство и обществено хранене със собст
вена и наета база; откриване на кафенета, барове,
дискотеки; хотелиерство и туризъм със собствена
и наета база; рекламна и маркетингова дейност;
изработка и продажба на рекламни материали;
представителство и посредничество в страната
и в чужбина на физически и юридически лица;
производство на стоки за бита и промишлеността
от всякакви материали, производство и продажба
на безалкохолни и спиртни напитки, доставка
и продажба на едро и дребно на хранителни и
нехранителни продукти; производство, събиране,
изкупуване и продажба на селскостопанска рас
тителна и животинска продукция, билки и горски
плодове; високо и ниско строителство; търговия с
недвижими имоти, ел. и В и К услуги и обзавеждане,
дърводелски услуги; превоз на пътници и товари по
вода, суша и въздух в страната и в чужбина, вкл.
ТИР превози; шивачество и плетачество; търговия
в безмитни зони, внос, износ, експорт и реекспорт
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт, като дейността ще се
развива в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик Валентина Николова
Иванова.
43032
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 892 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 519/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Меткалф“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление с. Ново село, област Видин, ул. Хаджи
Димитър 10, с предмет на дейност: спедиционна и
лизингова дейност, търговия на едро и дребно, внос
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и износ на стоки, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, и се осъществява
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Джон Филип Меткалф
и Антйе Ефде Меткалф, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
43033
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 893 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 520/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Хо
кинс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Ново село, област Видин, ул. Пристанищна 11,
с предмет на дейност: спедиционна и лизингова
дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон, и се осъществява в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Греъм Стенли Хокинс и Патриша
Анн Букланд, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43034
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 192, 194 и 231 ТЗ с решение № 889
от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 211/2007 вписва промяна
за „Белтел холдинг“ – ЕАД: вписва увеличение
на капитала от 50 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез
издаването на нова емисия от 950 000 обикновени
поименни акции с номинална стойност от 1 лв. и
емисионна стойност, равна на номиналната; капи
талът на дружеството към момента на вписване е
25 %, представляващи 487 500 лв., като останалите
75 % от капитала ще бъдат внесени в двумесечен
срок от вписване на увеличението на капитала;
вписва промяна в устава.
43035
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 885 от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 511/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Адвент“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Видин, ул. Цар Асен I № 14, вх. Б, ап. 4, и
с предмет на дейност: придобиване и управление
на недвижими имоти, посредническа дейност и
консултантски услуги, строителство, строителни
ремонти, реконструкция и модернизация на сгради,
производство и търговия със строителни и инертни
материали, услуги със строителна механизация и
автотранспорт, търговия със стоки, както и вся
каква друга дейност, незабранена със закон, която
дейност ще се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Ирена Иларионова Дочева и Никола Александров
Жеков, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
41165
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 883 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 498/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Програ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Видин, бул. Панония 11, вх. Г, ет. 3,
ап. 54, с предмет на дейност: програмиране за пер
сонални компютри и за програмируеми логически
контролери, използвани за индустриална автомати
зация, както и всякакви дейности, незабранени с
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Вла
дислав Светославов Илиев.
41166
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Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 886 от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 236/2007 вписва в търговския регистър
заличаване на „Фанти Г и Т“ – ЕООД.
41167
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 882 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 497/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Со
ник груп“ – ООД (изписва се и на чужд език), със
седалище и адрес на управление Видин, ул. Княз
Борис I № 28, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни; складови; лицензионни и
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски
сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ и
реекспорт, както и всякаква друга дейност, която
е търговска по смисъла на чл. 1 ТЗ и не е забра
нена със закон, като дейността ще се осъществява
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
50 0 0 лв., със съдру ж ници Борислав Ва лериев
Христов и Владимир Веселинов Малев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
41168
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 884 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 978/90 вписа в търговския
регистър прехвърляне на фирмата заедно с търгов
ското предприятие на ЕТ „Турбо – С – Христоско
Средев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Турбо – С“ – ЕООД.
41169
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 902 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 108/94 вписа в търговския
регистър промяна за „Местни продукти – Мано
лов“ – ООД, Видин: вписва промяна в адреса на
управление: ул. Княз Дондуков 21.
43800
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение
№ 895 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 461/2007 вписва
прекратяването и обявяването в ликвидация на
„Геодезия Видин“ – ЕООД, с ликвидатор Иванка
Александрова Христова и със срок на ликвидация
14 дни.
43801
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 896 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 499/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Соринвест“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ж. к. Плиска, бл. 4,
вх. Б, ап. 22, ет. 3, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, транспортна дейност, спедиция,
участие в наши и чуждестранни търговски друже
ства, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство, посредничество и дистрибуция,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, която дейност ще се осъществява в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ангел Сорнел,
който го управлява и представлява.
43802
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 898 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 501/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
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„Серп“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Видин, ул. Хаджи Димитър 24а, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия със стоки
и услуги; промишлено и гражданско строителство;
производство и покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство и посредничество, транспорт, внос, износ,
реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и
всякаква търговска дейност, незабранена със закон,
която се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Сергей Михайлович Мигачев и Пламен Викторов
Стоянов, които го управляват и представляват.
43803
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 899 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 518/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Водолаз – 1“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Видин, ул. Мизия 33, с пред
мет на дейност: подводно-техническа дейност, вкл.
подводно рязане, заваряване и дъноудълбочаване;
провеждане на курсове и занятия под вода; съдопо
демна дейност; покупка на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем; високо и ниско
строителство и ремонтни услуги; асфалтиране и
производство на асфалтови смеси; импресарска,
рекламна и полиграфическа дейност; покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид; производство
на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност; търговия на едро и
дребно с всякакви стоки и услуги в първоначален,
обработен и преработен вид; транспортна дейност,
вкл. и ТИР превози в страната и в чужбина; охра
нителна дейност – разрешена по съответния ред;
външнотърговска дейност, търговия в безмитни
зони, внос, износ, експорт и реекспорт, разреше
ни по съответния ред; търговско и митническо
представителство и посредничество; хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа, информационна
и програмна дейност и предоставяне на други
подобни услуги, разрешени по съответния ред;
сделки с интелектуална собственост, разрешени по
съответния ред; издателска и печатарска дейност;
валутни сделки и сделки с благородни метали,
разрешени по съответния ред; счетоводна дейност
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик Ивайло
Иванов Душков.
43804
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 901 от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 523/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Блен
дед“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Стефан Караджа 15, с предмет на дейност:
покупко-продажба, внос-износ на всякакви стоки,
незабранени със закон; покупка на недвижими
имоти; строително-монтажни и ремонтни работи;
транспортна; спедиционна; складова дейност; рес
торантьорство, хотелиерство, туризъм; вътрешна
и външна т ъргови я; парк ингова, комисионна,
лизингова дейност; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни фирми;
сделки с интелектуална собственост; програмни и
други услуги; всякаква друга дейност, незабранена
със закон, вкл. и сделки на разрешителен режим
(след получаване на съответните разрешения),
като дейността ще се осъществява в страната и в
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чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Ивайло Людмилов Иванов и Екатерина
Димитрова Обретенова, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
43805
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 905 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 527/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди. Еи. Ди. Билдинг“ – ЕООД (из
писва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Видин, ул. Цар Симеон Велики 1, ет.
2, и с предмет на дейност: покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия със стоки и услуги, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, транспортни и
други услуги, строителна дейност, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, като дей
ността ще се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик Антониус
Дъглас де Вос.
43806
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.X.2007 г. по ф.д. № 430/2007 вписа промяна за
„Икоелектрик“ – ООД, Дупница: вписва като съ
дружници в дружеството Рами Яшари, Намик Аязи,
Артела Мехмети и Георги Драгоманов; увеличава
капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.
чрез емитиране на нови дялове.
43842
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.X.2007 г. по ф.д. № 560/2005 вписа промяна за „К
и Д“ – ООД, Дупница: заличава като съдружник
и управител Кирил Василев Николов; променя
фирмата на дружеството на „К и Д“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала на
дружеството и управител Дончо Станков Йоцов;
премества седалището и адреса на управление на
дружеството от Дупница, ул. Клокотница 11А, в
Дупница, ул. Неофит Рилски 22; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Дончо
Станков Йоцов.
43843
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
4.X.2007 г. по ф.д. № 1126/93 вписа прехвърляне на
предприятието и фирмата на едноличния търговец
Стойчо Костадинов Пешков с фирма „Стойчо Кос
тадинов – Лакатица“, с. Сапарево, на Валентина
Николова Бонжилова и я вписва като ЕТ с фирма
„Стой чо Коста динов – Лакат ица – Ва лен т ина
Бонжилова“.
43844
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 626/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Лира“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Сапарева баня, м.
Паничище, хотел „Лира“, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж
бата им в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни, спедиционни и складови сделки, пътни
чески и товарни таксиметрови превози в страната
и в чужбина, издателска и лицензионна дейност,
хотелиерски и ресторантьорски, туристически, рек
ламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба лизинг, вът
решна и външна търговия, производствена дейност
на стоки и услуги, промишлена, селскостопанска
и хранително-вкусови произведения и всякаква
друга търговска и стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Косев
Величков и Добринка Петрова Златкова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
43845
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 8.X.2007 г. по ф.д. № 1010/96 вписа промени за
„Гарант Инвест холдинг“ – АД, Кюстендил: осво
бождава членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството; вписва надзорен съвет в
състав: Никола Серафимов Тасев, Камен Славянов
Попов, Таня Стефанова Раденкова-Тасева; вписва
управителен съвет в състав: Ташко Илиев Ташев,
Филка Ананиева Раденкова, Антоанета Иванова
Касабокова; приема и прилага представения про
верен от оторизиран експерт-счетоводител и приет
от ОС на акционерите годишен счетоводен отчет
на дружеството за финансовите 2005 и 2006 г.;
дружеството ще се представлява от председателя
на УС Ташко Илиев Ташев.
43846
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 593/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Назианзо“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски, продуцентски, компютърни
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков кон
трол, лизинг, вътрешна и международна търговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Яковос Анто
ниадис и Йоанна Титопулу, които го управляват и
представляват заедно.
43847
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.VIII.2007 г. по ф.д. № 596/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Булпри
ма – Илиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Хаджи Димитър 54А,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни и
складови сделки, пътнически и товарни таксимет
рови превози в страната и в чужбина, издателска
дейност, архитектура, дизайн и вътрешно обза
веждане, програмни, импресарски и други услуги,
внос-износ, комуникации, инженеринг, лизинг,
външнотърговска дейност, производство, продажба
и строителство на жилищни и бизнес сгради. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Бисер Йорданов Илиев.
43848
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ
с решение от 18.X.2007 г. по ф.д. № 63/2005 вписа
промяна за „Мобил трейдинг тех феиз“ – ЕООД,
Кютендил: заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Людмила Атанасова Деянова;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Йордан Иванов Грозданов; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от Кюстендил, ул. Зора 1, ет. 4, в София, ул. 520
№ 33; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Йордан Иванов Грозданов.
43849
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ
с решение от 18.X.2007 г. по ф.д. № 837/97 вписа
промяна за „Рила – СНМ“ – ООД, гр. Рила: вписва
като съдружник и управител Валери Тодоров Бай
рактарски; освобождава като съдружници Цветан
Кирилов Костов, Боряна Емануилова Първанова,
Ивайло Методиев Владимиров и Рилка Димитрова
Поповска; премества седалището и адреса на упра
вление на дружеството от гр. Рила, област Кюстендил,
ул. Цар Симеон 1, в Благоевград, ул. Иван Михайлов
42; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Васил Димитров Чалашканов и
Валери Тодоров Байрактарски заедно и поотделно.
43850
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 575/2007 вписа дружество
с ог рани чена о т говорност „А ван т и х“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница,
ж.к. Пейо К. Яворов 1, ет. 8, ап. 29, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
стоки от собствено производство, производство на
изделия от стъклопласт, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки на пътници и стоки, складови и
лицензионни сделки, консултантска и строителна
дейност, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг, външно- и вътрлешнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Михаил Борисов
Малинов и Джузепе Месинезе, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43851
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 1676/91 вписа промяна за „Торготерм“ – АД,
Кюстендил: увеличава капитала на дружеството от
750 000 лв. на 3 000 000 лв. чрез издаване на нови
обикновени поименни безналични акции.
43832
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
7.VI.2007 г. по ф.д. № 3313/91 вписа прехвърляне
на предприятието на едноличния търговец Иван
Викторов Сапунджиев с фирма „Иван Сапунджи
ев – Боила“, Кюстендил, на Методи Мирчов Тошев
и го вписва като ЕТ с фирма „Иван Сапунджи
ев – Боила – Методи Тошев“.
43833
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.X.2007 г. по ф.д. № 13/2006 вписа промяна за
„Паргови“ – ООД, Кюстендил: допълва предмета
на дейност на фирмата с „обучение и педагогическа
дейност, организиране и провеждане на курсове по
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чуждоезиково обучение и компютърна грамотност,
организиране и поддържане на центрове за извън
класна дейност“.
43834
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.VIII.2007 г. по ф.д. № 597/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Вайс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Бенковски 2А, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна, хоте
лиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, таксиметрови услуги,
производство на видео- и звукозаписи, издателска
или печатарска дейност, внос, износ и реекспорт
на стоки, внос, износ и продажба в страната и в
чужбина на нови и употребявани автомобили и
части за тях, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отглеждане и
продажба на животни, производство и продажба на
селскостопанска продукция, битови и автоуслуги и
други незабранени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Венцислав Валев Илиев.
43835
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 572/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Били Гец
10“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Бузлуджа 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел продажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозни, хотелиерски, ресторан
тьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги и други услуги,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, издателска и пе
чатарска дейност, дърводобив, дървопреработване,
обработване и всичко свързано с дървесината и
дърводобива, продажбата им, дърводелски услуги,
авторемонтни дейности на автомобили и други
машини, таксиметрови превози в страната и в чуж
бина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външно- и вътрешнотър
говска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Зорница
Димитрова Георгиева.
43836
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 635/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена оговорност „Еуро
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Дупница, ул. Янтра 3, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка, внос и износ на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
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чужбина, складови сделки, издателска дейност,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиер
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки с
интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Славчо Георгиев Тошков.
43837
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 634/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Чочо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Кюстендил, бул. Македония 28Б, с предмет на
дейност: покупко-продажба на нови и употребявани
автомобили, посредничество при продажба на авто
мобили, покупко-продажба на нови и употребявани
авточасти, производство и търговия със земеделска
продукция, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, производство на стоки с цел продаж
ба, експертни и консултантски услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
транспортни, превозни, рекламни, информационни,
лизингови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, програмни, импре
сарски и други услуги, външнотърговски сделки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Стоянов Чочев.
43838
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.X.2007 г. по ф.д. № 177/2004 вписа промяна за
„Сани“ – ООД, Кюстендил: заличава като съдруж
ник и управител на дружеството Николай Борисов
Миленов; вписва като съдружник и управител на
дружеството Данаил Николов Борисов; дружеството
ще се представлява и управлява от управителите
Сашо Иванов Цолов и Данаил Борисов Николов.
43839
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 576/2007 вписа промяна
за „Рит ъм плюс“ – ЕООД, К юстендил: вписа
прехвърляне на предприятието на едноличния
търговец Благовест Тодоров Порожанов с фирма
„Благовест Порожанов – Дионисий“, Кюстендил,
като съвкупност от права, задължения и фактиче
ски отношения, вкл. по приведената в съответствие
със ЗД индивидуална лицензия за осъществяване
на далекосъобщителна дейност чрез налични и/
или нови далекосъобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали, на
„Ритъм плюс“ – ЕООД, Кюстендил.
43840
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.X.2007 г. по ф.д. № 339/2004 вписа промяна за
„Стримон – клуб“ – ООД, Кюстендил: изключва
и заличава като съдружник Теодора Христова Ге
оргийска-Александрова.
43841
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IX.2007 г. по ф.д. № 638/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Ник“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
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Славейков 13, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им в
първоначален, обработен или преработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги,
складови сделки, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекс
порт, издателска или печатарска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, продажба на филми, видео- и звуко
записи, авторемонтни услуги, охрана на физически
лица и обекти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър Ди
митров Николчев.
43861
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 640/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Лагу
на“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим I № 10, бл. 130, вх. 1, ет. 2,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, превозна, хотели
ерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и
импресарска дейност, битови и авто услуги, дейност
с интелектуална собственост, бартерни сделки,
внос, износ и реекспорт на стоки, външнотъргов
ска дейност, търговия с автомобилни авточасти
на дребно и едро (всички при спазване ограниче
нията на законодателството) и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Драган Милошевич и се управлява и
представлява от управителите Драган Милошевич,
Сунчица Милошевич, Милош Милошевич и Мария
Милошевич заедно и поотделно.
43862
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.VIII.2007 г. по ф.д. № 615/2007 вписа дру
жество с ограничена отговорност „Интерконсулт
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Свети Иван Рилски 31, с предмет на
дейност: организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, консултантски услуги, търговия
със стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, издателска и разпространи
телска дейност, информационни услуги, реклама,
импресарски услуги, производство на стоки с цел
продажба, лизингова дейност, проектиране, строи
телство и ремонт на сгради, обзавеждане и ремонт
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен
и меж дународен превоз на пътници и товари,
маркетинг, дистрибуция и туристическа, посред
ническа и дейност на търговско представителство,
спедиционно-складова дейност, външнотърговска
дейност, както и всякаква дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Илиев Коледаров
и Илия Фотев Коледаров и се управлява и пред
ставлява от управителя Иван Илиев Коледаров.
43863
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VIII.2007 г. по ф.д. № 620/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Еуро кар“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Гороцветна 35, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Валентина Петкович и Звонко
Петкович, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43864
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 588/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Медицински център СПА
клуб Бор – Велинград“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Кюстендил, ул. Гороцветна
35, ет. 1, с предмет на дейност: лечебна дейност за
извънболнична помощ като медицински център
за балнеолечение, балнеопрофилактика, рехаби
литация и други съгласно действащото в страната
законодателство и осъществяваща дейностите и
сделките по Закона за лечебните заведения. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Тодор Иванов Димитров и „Си
рона пропърти мениджмънт“ – ООД, София, и
се управлява и представлява от управителя Тодор
Иванов Димитров.
43865
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 589/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Конкрид билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница,
ул. Бузлуджа 44, с предмет на дейност: покупка
на стоки, дрехи, бижутерия, вещи и материали с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, производство на стоки и изделия с
цел продажба, транспортна, хотелиерска, складова,
спедиторска, туристическа, рекламна и инфор
мационна дейност, ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, комисионерска
търговия, външнотърговска и външноикономическа
дейност, внос, износ, реекспорт, обменни операции,
внос и продажба на автомобили, производство и
търговия с всякакви разрешени със закон стоки,
строителна дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас
Апостолов Атанасов и Ташо Тодоров Димов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43866
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 641/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Боби“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Кюстендил, ул. Рила 42, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, търгов
ско представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, туристическа и рекламна дейност,
таксиметрови превози в страната и в чужбина,
информационна, програмна и импресарска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, външна, вътрешна, консиг
национна, експортна и реекспортна търговия, архи
тектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, агентство
на български и чуждестранни фирми и физически
лица в страната и в чужбина, комуникации, инже
неринг, външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Борис Иванов Пецев.
43867
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 642/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Алекс
ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 6, вх. Г, ет. 6, ап. 82,
с предмет на дейност: търговия с всякакви стоки и
услуги в страната и в чужбина, търговско посред
ничество, счетоводни, консултантски, компютърни
услуги, реклама и рекламни услуги, лизингова,
комисионна и спедиционна дейност, вътрешно- и
външнотърговска и икономическа дейност – внос,
износ, реекспортни сделки, отдаване под наем
на движими и недвижими имоти, строителни и
транспортни услуги – превоз на пътници и то
вари, туризъм, хотелиерство, ресторантьрство и
кафетерия, автоуслуги, търговия с автомобили и
мотоциклети, производство, преработка и търго
вия със стоки, в т. ч. и със селскостопанска про
дукция, както и 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 Борислав
Сашов Борисов.
43868
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 576/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Ритъм
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Кюстендил, ул. Дондуков 1А, с предмет
на дейност: сделки с интелектуална собственост,
радиодейност, ресторантьорски услуги, производ
ство на хляб и хлебни изделия и продажбата им
в готов вид. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юлия
Андреева Тафраджиева.
43852
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.VII.2007 г. по ф.д. № 578/2007 вписа дру
жество с ограничена отговорност „Корект ба
ланс – КБ“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Кюстендил, ж.к. Запад, бл. 59, вх. А, ет.
4, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажбата им в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, финансово-счетовод
на и софтуерна дейност, външнотърговска дейност,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на Закона за счето
водството. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Иван Христов
Грозданов и Александра Христова Илиева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43853
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 579/2007 вписа еднолично
дру жество с ог рани чена от говорност „К лису
ра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим I № 10, бл. 130, ет. 2, ап. 6,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, производство, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, ре
кламна, информационна, програмна и импресарска
дейност, битови и автоуслуги, дейност с интелек
туална собственост, бартерни сделки, внос, износ
и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност,
търговия с автомобилни авточасти на дребно и
едро (всички при спазване ограниченията на за
конодателството) и други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Радойича
Живкович и от управителите Любиша Петрович,
Небойша Йованович, Боян Лилич, Боян Йосич,
Горан Тричкович заедно и поотделно.
43854
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 580/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ротерм“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Демокрация 36А, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски, продуцентски, компютърни
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков
контрол, лизинг, вътрешен и международен пре
воз на пътници и товари, проектиране, монтаж,
изпълнение и поддържане на отоплителни, газови,
вен т и лац ионни, к лимат и чни, елек т ри ческ и и
В и К инсталации. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Огнян
Кирилов Атанасов и Райчо Георгиев Стойков, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43855
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.VII.2007 г. по ф.д. № 582/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Щерел – Кад“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дупница, ул. Максим Горки 16, с
предмет на дейност: проектиране и консултант
ски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Васил
Георгиев Щерев.
43856
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.VII.2007 г. по ф.д. № 584/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Йоди“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Кюстендил, ул. Цар Освободител 1А, ет.
3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка, строеж,
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ремонт, обзавеждане на недвижими имоти, както
и посредническа дейност с цел продажба, ремонт
на дейност и услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова, ли
зингова дейност на търговско представителство и
посредничество, спедиторска дейност в страната и в
чужбина, транспортна дейност в страната и в чуж
бина, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, рекламна, програмна дейност и
услуги, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки,
организиране на вътрешен и международен тури
зъм, кафе-аперитив, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени с
нормативен акт, с капитал 5000 лв., и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала Кирил Здравков Коцев.
43857
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.VII.2007 г. по ф.д. № 585/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Кара
ди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Клокотница 5, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина на едро
и дребно с всякакви промишлени, земеделски и
други потребителски стоки и продукти, транспортна
и спедиционна дейност, комисионна и консигна
ционна дейност, бартерни сделки, производство на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, представителство, посредни
чество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица на територията на
страната и извън нея, строеж и продажба на не
движими имоти, внос и продажба на автомобили,
автосервиз, продажба на мобилна техника, произ
водство и продажба на закуски и захарни изделия,
откриване на магазини и бутици за хранителни и
нехранителни стоки, рекламна и складова дейност,
животновъдство и селскостопанска дейност, про
дажба на селскостопански продукти, хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Цветан Стоянов Евтимов.
43858
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.V II.2007 г. по ф.д. № 591/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Любо – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Джерман, община Дупница, ул. Рила
22, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, комисионна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредни
чество, спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и международен транспорт, хотелиерска, ресторан
тьорска, туристическа, информационна, рекламна,
програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки
с интелектуална собственост, превод и легализация
на документи, счетоводна дейност и услуги, търго
вия със софтуер и хардуер, компютри, компютърни
конфигурации и аксесоари за тях, производство
на филми, видео- и звукозаписи, издателска или
печатарска дейност, търговия с петрол и нефто
продукти, проектиране на сгради и съоръжения,
проектантско-внедрителска, технологична, произ
водствена, ремонтна и сервизна дейност, услуги с
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промишлено и битово предназначение, проектиране,
доставка, търговска реализация, монтаж, ремонт
и поддръжка на слънчеви колекторни системи за
топла вода и отопление на сгради с промишлено
и битово предназначение, проектиране, доставка,
търговска реализация, монтаж, ремонт и поддръжка
на фото-волтаични системи, строителство и строи
телна дейност, ремонтно-възстановителна дейност,
търговско представителство и посредничество за
търговска реализация на общодостъпни, далеко
съобщителни (телекомуникационни) услуги за по
требители с крайни мобилни телекомуникационни
апарати, доставка и продажба на крайни мобилни
телекомуникационни апарати, принадлежности и
аксесоари за тях, както и услуги за техническото
им поддържане, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала Любомир Красимиров Йорданов.
43859
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 643/2007 вписа дру
жество с ограничена отговорност „Купандолски
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Николаевска 55А, с предмет на дей
ност: търговия с всякакви стоки и услуги в стра
ната и в чужбина, компютърни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова дейност, стоков контрол,
лицензионни сделки, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна дейност, дър
воделска и дървообработваща дейност, строителна
и авторемонтна дейност, лекотоварни и товарни
таксиметрови превози в страната и в чужбина,
учебна дейност за подготовка на водачи на моторни
превозни средства, както и друга учебна дейност за
квалификация и преквалификация, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Григор Славев Купандолски, Славчо
Григоров Купандолски и Димитър Григоров Купан
долски и се управлява и представлява от Григор
Славев Купандолски.
43860
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2371
от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 670/98 допуска прилага
нето на годишния счетоводен отчет за 2006 г. на
„Хигия – транс“ – ЕАД, Плевен, приет с решение
от 26.VІ.2007 г. на изпълнителните директори на
„Хигия“ – ЕАД, Плевен – едноличен собственик
на капитала на дружеството.
43209
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2332
от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 295/2006 вписа промени
за „Авока“—ЕООД, Червен бряг: вписа промяна в
седалището и адреса на управление на дружество
то от Червен бряг, ул. Княз Батенберг, бл. 1 – 35,
вх. А, ет. 5, ап. 10, на с. Радомирци, област Плевен,
ул. Александър Стамболийски 22; вписа промяна в
учредителния акт на дружеството, приет с решение
от едноличния собственик на капитала на 9.Х.2007 г.
43210
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с реше
ние и определение № 2033 от 4.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1688/97 вписа промени за „Плевенгаз“ – ЕАД,
Плевен: заличава като член на СД в дружеството
Светослав Рашев Иванов; вписа за член на СД
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Маргарита Костадинова Найденова; с определение
допуска прилагането на годишен финансов отчет
за 2006 г. на дружеството, проверен от „Прайс
уотърсхаус Купърс Одит“ – ООД, и приет от ОС
на акционерите на 20.VІ.2007 г.
43211
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2391 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 1030/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „А – Цонз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Найчо Цанов 14,
ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: проектантски
и консултантски услуги, свързани с проектирането,
продажба на стоки – собствено производство, по
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
шивашки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, транс
портни услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка на ценни книги с цел продажба, лизинг,
складови сделки, стоков контрол, търговско пред
ставителство (без процесуално) и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лицензионни сделки, менителници, записи на запо
вед и чекове, търговия с благородни метали (след
разрешение), валутни сделки (след разрешение),
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственост на капи
тала Анюта Василева Цонзарова.
43212
Смолянският 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. № 610/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена от
говорност „Кемиком“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Девин, ул. Хан Аспарух 13, с предмет
на дейност: покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти в страната и в чужбина, сдел
ки с интелектуална собственост, строителство на
жилищни, търговски, промишлени и други сгради,
ремонтни работи, реконструкции и реставрации,
строителство на недвижими имоти с цел продаж
ба, посредничество за сделки с недвижими имоти,
хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на
други основни и допълнителни туристически услуги,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
продажба на стоки, външноикономическа дейност,
обу чение и консултантска дейност, т ърговско
представителство, мениджмънт, посредничество,
дистрибуторска дейност, проектантски и инвести
торски услуги в областта на недвижимите имоти,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, в
т. ч. внос и износ, представителство на местни и
чуждестранни юридически лица, обществен превоз
на товари и пътници в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници
Владимир Росенов Даскалов, Кремена Захариева
Даскалова и Росен Димитров Даскалов и се упра
влява и представлява от управителите Владимир
Росинов Даскалов и Кремена Захариева Даскалова
заедно и поотделно.
39981
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1190 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 311/2004 вписва в регистъра за
търговските дружества промени за „Динтисти – ам
булатория за групова практика за първична стомато
логична помощ“ – ООД, Девин: променя фирмата на
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дружеството на „Дентисти – амбулатория за групова
практика за първична извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина“ – ООД, Девин.
39983
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 1435/2005 вписа промени за
„Юпитер – М“ – ООД, с. Лесново: прекратява учас
тието като съдружник на Мария Савова Ганчева и
освобождаването є като управител на дружеството;
вписа Димитър Димитров Кондев като съдружник
в дружеството; вписа Димитър Крумов Кондев като
управител и представляващ дружеството; вписа нов
дружествен договор.
39996
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1220/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еко кар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд, ул.
Ломско шосе 22, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, производство и търговия с про
мишлени, хранителни, битови и селскостопански
стоки, търговско представителство, посредничест
во и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, пътни
чески и товарни транспортни превози в страната
и в чужбина, рекламна дейност, проектиране и
строителство, търговия с твърди, течни и газооб
разни горива и петролни продукти, всякакви други
търговски сделки, незабранена със закон. Друже
ството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кръстю Иванов Кунчев.
39997
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 534/2000 вписва прехвърляне
на търговското предприятие на едноличен търго
вец с фирма „Рай – 2000 – Таня Дакова“, Етрополе,
от Таня Георгиева Дакова като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Рай – 2000“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 708/2007 по
описа на СОС).
39998
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 1352/2005 вписа промени за „Медицински
център Своге“ – ООД, Своге: освобождава Славка
Александрова Биковска като управител на друже
ството; вписва Ивелина Евгениева Тодорова като
управител на дружеството.
39999
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1212/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Никко бест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул.
Ивайло 39, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, внос и износ на стоки, 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

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
Николай Любомиров Иванов.
40000
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 1206/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Би Ар конструкшън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Своге, ул. Георги
Бенковски 5, с предмет на дейност: проектиране
и изграждане на газови, отоплителни, климатич
ни и В и К инсталации, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, ре
кламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дру
жеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Росен Велинов Борисов.
40001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15399/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Патрик пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул. Княз
Борис I № 213, ет. 12, ап. 42, с предмет на дейност:
покупко-продажба и всякаква търговия и управле
ние на недвижими имоти, строителни и ремонтни
дейности с недвижими имоти, туристическа дейност
и услуги, вътрешна и външна търговия в страната
и в чужбина, внос и износ, реекспорт, бартерни и
други сделки с всякакви стоки, разрешени със закон,
мениджърска и лизингова дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна и рекламно-търгов
ска дейност, складова и консигнационна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни юридически
и физически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Джейкъб Патрик Липсън, който го
управлява и представлява.
42946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15153/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Еф Джей фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен 18, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова, хо
телиерска, туристическа (вътрешен и международен
туризъм), рекламна, информационна, програмна,
импресарска, посредническа дейност, дейност на
търговско представителство и агентство, сделки
с интелектуална собственост, издателска и печа
тарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, разкриване
на пунктове, обекти и салони за битови услуги,
масажи, фризьорство, ремонт на битова техника,
размножителна и изчислителна техника, експлоа
тация на крайпътни заведения за туризъм, отдих,
спорт и развлечения, технически, икономически
консултации, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност с упражняване на всички дейности
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в страната и в чужбина. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ива
Цекова Цекова и Юлиан Николов Вълчев, които го
управляват и представляват поотделно за решения
до 5000 лв. и само заедно за решения над 5000 лв.
42947
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.IХ.2007 г. по
ф.д. № 9613/2002 вписа промени за „Златна сръбска
скара“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Деян Симонович на Мирослав Стефанов;
заличава като съдружник Деян Симонович; вписва
промяна в името на съдружника и управител Ми
рослав Стефанович на Мирослав Стефанов; вписва
нов дружествен договор.
44648
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 9889/2002 вписа промяна за „ЛендМарк
България еърпорт“ – ЕООД: заличава като упра
вител Дейвид Фредерик Бродерсън.
44649
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 4179/2002 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Дрено“ – ЕООД.
44650
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 4179/2002 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Дрено“ – ЕООД.
44651
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 6513/2002 вписа промени за „Тепро стил“ – ЕАД:
заличава като член на съвета на директорите Ди
митриос Космас Параскевопулос; вписва като член
на съвета на директорите Сарантос Милиос.
44652
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 12910/2003 вписа промяна за „Юропиън
пропъртис – България“ – ЕООД: премества седа
лището и адреса на управление в София, район
„Слатина“, кв. Редута, ул. Кутловица 15, ет. 3, ап. 8.
44653
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 12090/2003 вписа промени за „Силва
консултс“ – ООД: заличава като съдружник Дияна
Иванова Велкушанова; вписва като управител
Светломир Николов Стефанов, който ще управля
ва и представлява дружеството; вписва промяна в
предмета на дейност: проектиране, информационна
и консултантска дейност за лесоустройство, борба
с ерозията и рекултивация на нарушени терени,
защитени природни територии, зелени зони и сис
теми, дейности по Закона за възстановяване на соб
ствеността върху горите и земите от горския фонд,
строителна дейност, превози на лица в страната,
като дейностите, за които се изисква разрешение, ще
бъдат извършвани след изпълнение на законовите
изисквания и получаване на съответното разре
шение, търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество и
агентство за български и чуждестранни физически
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и юридически лица в страната и в чужбина и други
незабранени със закон дейности; вписва промени
в дружествения договор.
44654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16600/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „ВиЕсПи – ди
зайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Коньовица 2,
с предмет на дейност: външна и вътрешна търго
вия, производство и дизайн на мебели, облекла
и др., маркетинг, търговско представителство и
посредничество, т ранспортни и таксимет рови
услуги, авторемонтни услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, вътрешен и международен туризъм,
сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Поля Христова Дишева, Василка Ивайлова
Иванова и Соня Ивайлова Иванова и се управлява
и представлява от Поля Христова Дишева.
44655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16542/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Радо
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 23,
вх. 2, ет. 4, ап. 29, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, производство,
търговия с козметични продукти, посредничество
на български и чуждестранни лица, мениджмънт
на дружества, всякакви услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Радослав Димитров
Димитров, който го управлява и представлява.
44656
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16388/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Спринт ауто
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Доспат 37, с пред
мет на 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 на търговско представителство и
посредничество, както и всякакви други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Цветан Ванчов Цоков, който го упра
влява и представлява.
44657
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15981/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Д и
О Иванови – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Младост“, ж.к.
Младост 1А, бл. 525, вх. 1, ет. 8, ап. 24, с предмет
на дейност: строителство, посредническа дейност,
комисионерска дейност и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йорданка Атанасова Иванова, която
го управлява и представлява.
44658
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 12697/2007 открива служебно нова партида на
„Сим импекс Ко“ – ООД, в регистъра за търговски
дружества във връзка с постановено решение на
Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Пловдив, бул. България
110, в София, район „Триадица“, пл. България 1,
ет. 14, офис 16.
44659
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16728/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Витал строй
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Пирин 12А, с предмет
на дейност: управление и отдаване под наем на не
движими имоти, строителство и ремонт на сгради
за жилищни и производствени нужди, покупка на
недвижими имоти, стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, предприемачество, посредничество и
агентство на чуждестранни физически и юридиче
ски лица, външна и вътрешна търговска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Петров Ламбов
и Иван Христов Стоянов, които го управляват и
представляват само заедно.
44660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16255/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фича“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Цар Борис III № 124В, вх. Б, ет. 3, ап. 13,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и стоки за бита, посреднически
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица, меж
дународен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
продажба на алкохол и цигари и други акцизни
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5200 лв., със съдружници Станимир Ди
митров Янев, Виолета Василева Василева, Даниел
Василев Тодоров и Дона Койчева Господинова,
която го управлява и представлява.
44661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15926/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Цве
ти – 95“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Казичене, ул. Мито
Войнишки 63, с предмет на дейност: сервиз на леки
и тежкотоварни гуми, счетоводно обслужване на
фирми и физически лица, организиране на курсове
за обучение, 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
средничество, комисионни, превозни, спедиционни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски, ре
кламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сдел
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ки, инженеринг, финансово-счетоводна, брокерска
дейност, митническо агентство и посредничество,
издателска, предпечатна и печатна дейност и вся
каква друга търговска, стопанска и интелектуална
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветанка Велчева Павлова,
която го управлява и представлява.
44662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16437/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фейс контрол“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Петър Делян 22 – 24, с предмет на
дейност: организация и управление на салони за
фризьорство, козметика, маникюр, кинезитерапия,
външно- и вътрешнотърговска дейност, предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина и всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с нео
пределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Невена Маркова Маркова, Иван Марков Марков и
Йордан Петров Атанасов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16407/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Таурус
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, кв. Модерно предградие,
ул. Годеч 48, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, производство на про
мишлени и потребителски стоки с цел продажба,
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина, транспортна дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, както и всякаква друга дейност, не
забранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мила Емилова Начева,
която го управлява и представлява.
44664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16641/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „ВИП
23“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Свобода, ул. Свети
Николай Чудотворец 11, с предмет на дейност:
издателска, рекламна, информационна, програмна,
комисионна, спедиционна, консултантска, складова,
туристическа, лизингова дейност, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица и отделни търговци, хотелиерство
и ресторантьорство, външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно, производство
и покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, транспортна дейност в страната и в чужбина
със собствени или наети превозни средства, както
и всякаква друга незабранена от законодателството
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дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Петър Димитров Петров, който го управлява и
представлява.
44665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16517/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Вистас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Средец“, ул. Васил Левски 73, партер, ап. 1,
с предмет на дейност: трудово посредничество
(след получаване на лиценз), професионално обу
чение и консултантска дейност, както и всякакви
други дейности, незабранени или ограничени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Галина
Веселинова Йонкова, Мариана Иванова Стрейп,
Антон Колев Тончев и Иван Георгиев Аргиров и
се управлява и представлява от Галина Веселинова
Йонкова, Мариана Иванова Стрейп и Антон Колев
Тончев заедно и поотделно.
44666
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 11938/2007 вписа промени за „Чери гар
дънс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 6 377 000 лв. чрез апортна
вноска – недвижими имоти на стойност 6 372 000 лв.,
съгласно съдебно-техническа оценителна експерти
за, приета с определение от 14.IХ.2007 г. на Софий
ски градски съд по ф.д. № 470/2007; вписва като
съдружник „България ленд“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 13246/2006 по описа на СГС); дружеството про
дължава дейността си като „Чери гардънс“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
44667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4043/2007 вписа промени за „Зенит имо
ти“ – АДСИЦ: вписва като членове на съвета на
директорите Никола Алексов Зикатанов и Светослав
Тодоров Батуров; заличава като председател на
съвета на директорите Владимир Иванов Москов;
вписва като председател на съвета на директорите
Никола Алексов Зикатанов; вписва като изпълни
телен директор Светослав Тодоров Батуров; дру
жеството ще се представлява от изпълнителните
директори Владимир Иванов Москов и Светослав
Тодоров Батуров заедно и поотделно.
44668
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16663/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Хрис
трой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Голо бърдо 8, ет. 6,
ап. 21, с предмет на дейност: производство на PVC
и алуминиева дограма, строителство, вътрешна и
външна търговия, транспортна, посредническа, ту
ристическа дейност, комисионерство, както и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Владислав Славчев Кюрк
чиев, който го управлява и представлява.
44669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15765/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „БГ Алфа риал
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естейт дивелопмент“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Иван
Денкоглу 7, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, отдаване под наем и управление на недвижими
имоти, строителни работи, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни и дру ги услу ги и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон, дружеството ще извършва дейностите,
включени в предмета му на дейност, за които със
закон е предвиден разрешителен, лицензионен или
регистрационен режим, само след получаване на
съответното разрешение или регистрация, друже
ството може да открива клонове и представителство
и да участва в дружества с местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина. Дружеството е с нео
пределен срок, с капитал 17 000 лв., със съдружници
Ласло Браун, Андраш Йожеф Холландай и Михай
Шнайдер и се управлява и представлява от Андраш
Йожеф Холландай.
44670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16359/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Експерт
файненшъл адвайзърс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Хайдушка поляна, бл. 34, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: консултантски услуги в област
та на финансите и счетоводството, посредническа
търговска дейност в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Не
вена Ангулова Узунова-Кадум, която го управлява
и представлява.
44671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16084/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Фрийдъм пропър
ти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски
74, ет. 3, ап. 9 (вдясно от входа), с предмет на дей
ност: вътрешна и външна търговия, производство
на хранителни, селскостопански и битови стоки,
посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чуж
бина, пътнически и товарни транспортни услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид
Уеър и Джоузефин Уеър, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16231/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джи консулт
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 117, вх. Г,
ет. 8, ап. 77, с предмет на дейност: консултантски
услуги, сделки с недвижими имоти, търговия и
услуги от всякакъв вид в страната и в чужбина,
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представителство и агентство на български и чуж
дестранни юридически лица в страната и в чужбина,
производство на търговски артикули в страната
и в чужбина, както и други дейности, в случай,
че те не са забранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Гергана Миткова Яранова,
която го управлява и представлява.
44673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16115/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Александър 007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Йоаким Кърчовски 14, с предмет
на дейност: хотелиерство, ресторантьорство и тури
зъм, търговия с промишлени изделия и хранителни
продукти, търговско посредничество и представи
телство на български и чуждестранни юридиче
ски и физически лица, транспортна, спедиторска,
външнотърговска, рекламна и издателска дейност
и всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Димитров
Симов и Божидар Тасич, които го управляват и
представляват само заедно.
44683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15639/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Ларока“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Оборище“, ул. Черковна 57, ет. 2, офис 12, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, маркетинг, социално-битови и други услуги
в страната и в чужбина, търговско представител
ство (дейности, за които е необходим лиценз – след
издаването му) и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александър Крумов Савов
и Иглика Иванова Бойчева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно, а за сключване
на сделки и поемане на задължения на стойност
над 3000 лв. – само заедно.
44684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16091/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тийк“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 19А, ет. 2, с пред
мет на дейност: покупка, строителство, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, дистрибуция, търговско представителство
и посредничество, комисионерски, спедиционни,
транспортни, складови и лицензионни сделки и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Атландитес
холдингс лимитид“, Кипър (рег. № НЕ 204393 в
Търговския регистър Никозия), и се управлява и
представлява от управителя Филип Маркус Шмид,
Иван Йозеф Акерман и Ангелика Ирис Моослейтнер
заедно и поотделно.
44685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15461/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Стоун
билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Лозенец“, ул. Свети Теодосий Тър
новски 14, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
обработка и продажба на камъни за облицовка, мар
кетинг, външна и вътрешна търговия, транспортна
и спедиционна дейност, сервизна дейност, сделки
с интелектуална собственост и недвижими имоти,
представителство на други фирми в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Веселин Димитров Василев, който го управлява и
представлява.
44686
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16282/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ниба рисърч“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Цар Симеон 52, с предмет на дейност:
клинични изпитвания на лекарства и медицински
изделия (при спазване на законовите изисквания
и след получаване на съответните разрешителни),
научна и развойна дейност, сделки с права на ин
телектуална собственост, реализация на фармацев
тични продукти и медицинска апаратура, търговия
на едро с лекарства (при спазване на законовите
изисквания и след получаване на съответните раз
решителни), представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска, преводаческа, издателска и
рекламна дейност, внос, износ, бартер, дистрибуция,
реекспорт и други вътрешно- и външнотърговски
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Веселина Ата
насова Петрова и Абу Шарфудин Шахид, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
44687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16037/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Инч
куошънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 3, офис 330, с предмет на дейност: консултантска
дейност, сделки с недвижими имоти, маркетингови
проучвания, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон (след получаване
на необходимите лицензии или разрешения, когато
такива се изискват). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Филип Йохан Витус Фон Берг, който
го управлява и представлява.
44688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15228/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Еклипс пропер
тис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., със съдружници Фил Феърклаф,
Джон Феърклаф и Кристофър Джон Феърклаф и
се управлява и представлява от Фил Феърклаф.
44689
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15778/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Търтин“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Хай
душко изворче, бл. 38, вх. Б, ет. 3, ап. 14, с предмет
на дейност: консултации по управление на проекти
и внедряване на компютърни системи, ресторан
тьорство и хотелиерство, изграждане и експлоатация
на заведения за обществено хранене, внос, износ и
търговия на едро и дребно с хранителни продукти,
спиртни и безалкохолни напитки, с промишлени и
непромишлени стоки и изделия и с други стоки за
бита, организиране на корпоративни и промоционал
ни мероприятия, транспортна дейност в страната,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
рекламни, информационни, импресарски, преводни
и консултантски услуги, консултации по връзки с
обществеността, търговско представителство, по
средничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Григориев Лефтеров,
който го управлява и представлява.
44511
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 15466/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Робос“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Севастократор Калоян 23, с предмет на дейност:
строителство и експлоатация на водни, вятърни и
слънчеви електрически централи, както и предпри
емаческа дейност в строителството, строителство,
покупко-продажба на земя и имоти, отдаване под
наем, производство и търговия с промишлени стоки,
външнотърговска дейност, както и всякаква друга
дейност, за която няма изрична законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., разпределен в 100 000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Румен
Младенов Ваташки – председател и изпълнителен
директор, Мартин Бойков Вандев и Николай Василев
Островски, и се представлява от изпълнителния
директор Румен Младенов Ваташки.
44512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15251/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Д.А.консултинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Хаджи Димитър 9 – 11, ет. 2, ап. 2,
с предмет на дейност: консултантски услуги, тър
говско представителство и посредничество, мар
кетинг, проучване на пазара, на отделни продукти
и на дейности, индивидуализация, промотиране
и осъществяване на инициативи в областта на
строителството, търговията, услугите и изобщо
предприемачеството в страната и в чужбина, вкл.
всякакви действия по проучване и промотиране
на инициативите, юридически анализ, осигуряване
текстовете на съответните договори, осигуряване на
партньори или изпълнители и др., всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Армандо Лозапио и Доменико Аино, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
44513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16637/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Авто елит
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 81, вх. Б, ет. 2, ап. 21, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьор
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Богданов Спасов, който го
управлява и представлява.
44514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 11981/2007 открива служебно нова партида на
„Рентиер – ЕООД“ – ЕООД, в регистъра за търговски
дружества във връзка с постановено решение на
Русенския окръжен съд за промяна на седалището и
адреса на управление от Русе, ул. Студен кладенец
33, вх. 1, ет. 4, ап. 50, в София, ул. Цар Симеон 109.
44515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15993/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Алпе“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ж.к. Яворов, бл. 18, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: търговия, внос и износ на електронни
уреди, кварцови изделия и машини за производ
ството им, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Краси
миров Грозев и Александър Иванов Асенов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
44516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16121/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Ра енергия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Бунтовник 5, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Газкомфорт“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 12458/2001 по описа на СГС), и „Фи“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 10712/2006 по описа на СГС), и се
управлява и представлява от Константин Димитров
Константинов.
44517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15891/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Финес
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 17, ет. 1,
с предмет на дейност: сделки с произведения на
изкуството, колекционерски и антикварни предмети,
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покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридиче
ски лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, таксиметрови, хотелиерски, рекламни и
други услуги, извършване в страната и в чужбина на
различни сделки, вкл. за придобиване, отчуждаване
и разпореждане по всякакъв начин с движими и
недвижими вещи, вещни права и права върху обекти
на интелектуалната собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Мариела Василева
Табакова, която го управлява и представлява.
44547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15914/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Аведа“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Лю
лин“, ж.к. Люлин 5, бл. 509, вх. А, ап. 28, с предмет
на дейност: търговия, внос и износ на козметични
продукти, покупко-продажби, посредничество и
управление на недвижими имоти, организиране
и провеждане на курсове за професионална ква
лификация и преквалификация, пътнически и то
варни транспортни услуги в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия, посреднически и
комисионерски услуги, търговско представител
ство, посредничество и агентство на местни и
чуждес транни лица в страната и в чужбина, про
изводство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански, битови стоки, вътрешен и между
народен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димчо Боянов
Климентов и Венцислав Николаев Събчев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
44548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16571/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „А енд П консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис ІІІ
№ 193 – 195, вх. Б, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност:
счетоводни, финансово-консултантски, одиторски
услуги, други дейности, незабранени със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Анка Герасимова Грозданова и
Петя Драголова Георгиева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44549
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 14193/2004 вписа промяна за „Порр Бъл
гария“ – ООД: премества адреса на управление в
София, район „Илинден“, ул. Кукуш 1, ет. 2.
44550
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 10464/2004 вписа промени за „Ел екс
перт“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Свилен Николов Захариев;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Георги Свиленов Захариев.
44551
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 11745/2004 вписа промени за „Индус
триална пожарно-аварийна компания“ – ООД:
вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла от
„Геотехмин – консулт и инженеринг“ – ООД, на
Кирко Димитров Кирков и 32 дружествени дяла от
„Елаците – мед“ – АД, на Кирко Димитров Кирков;
заличава като съдружници „Геотехмин – консулт и
инженеринг“ – ООД, и „Елаците – мед“ – АД; вписва
като съдружник Кирко Димитров Кирков; вписва
изменения и допълнения в дружествения договор.
44552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 4630/2005 вписа
прекратяването на „Медикъл Метрикс“ – ООД, и
го обявява в ликвидация, с ликвидатор Кирко Ди
митров Кирков и със срок за ликвидация 6 месеца.
44553
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4630/2005 вписа промени за „Медикъл
Метрикс“ – ООД: заличава като ликвидатор Кирко
Димитров Кирков; вписва като ликвидатор Дилян
Красимиров Димитров.
44554
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 8361/2003 вписа промени за „Рекламна
агенция Кибела – К“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Васко Тодоров Романов на
Атанас Василев Стоянов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Васко Тодоров
Романов; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Атанас Василев Стоянов;
вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Атанас
Василев Стоянов.
44555
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 13454/2004 вписа промени за „Странджа
системи“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дру
жествени дяла от Йорданка Тодорова Коцева на
Васил Любенов Стоичков; заличава като съдружник
и управител Йорданка Тодорова Коцева; друже
ството продължава дейността си като „Странджа
системи“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на
дейност: инженерингова, строителна, ремонтна, тър
говска дейност, внос и износ, програмни продукти
и услуги, обучение, ресторантьорски и хотелиерски
услуги, разкриване и експлоатация на търговски
обекти, производство, преработка и търговия със
селскостопанска продукция, строителна и предпри
емаческа дейност, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон; дружеството ще
се управлява и представлява от Васил Любенов
Стоичков; вписва нов учредителен акт.
44556
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 2754/2004 вписа промени за „Аркадия
сървис“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5200 лв. на 52 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
44557
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15871/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Адванст фармасюти
къл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Абоба 1, с предмет
на дейност: търговия, производство, внос, износ,
реекспорт на х ранителни добавк и, нат у ра лни
екстракти от билки, производство на продукти на
билкова основа, производство и търговия с бил
кови таблетки, медицински консумативи, инстру
менти и апаратура, разработване и внедряване на
биотехнологии за производство на функционални
храни за здравословно и рационално хранене и за
профилактика, внос и търговия на едро с лекар
ствени средства за хуманната медицина, храни
телни добавки, санитарно-хигиенни и превързочни
материали, медицинска и декоративна козметика
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Евгений Сте
фанов Йорданов, Майкъл Джеймс Страумиетис,
Робърт Чарлз Хигинс и Валентин Александров
Савов и се управлява и представлява от Валентин
Александров Савов.
44611
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16820/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Дейтона
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Искър 14, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в чуж
бина, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, мар
кетинг, рекламна и консултантска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Дейтона ин
вестмънтс холдинг“ (рег. в Люксембург, Търговски
регистър на дружествата в Секция В, № 76834) и се
управлява и представлява от управителя Пламен
Кирилов Димитров.
44612
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16822/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „ЖП
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Средец“, ул. Солунска 9, с
предмет на дейност: поддръжка и експлоатация на
железопътни инфраструктури чрез използването на
специализирана техника и оборудване, строител
ство на железопътни пътища, тунели и мостове и
тяхната експлоатация, инженерингова и научноиз
следователска дейност, посредничество, вътрешна
и външна търговия, придобиване, управление и
продажба на участия в български и чуждестранни
дружества и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи
тала Георги Андонов Тупаров, който го управлява
и представлява.
44613
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16333/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Глобал Ен – Си“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
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йон „Красно село“, ул. 20 април 3, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: организация на курсове и
школи, откриване на частни училища и детски
градини, български училища и детски градини с
чуждестранно участие и чуждестранни училища
и детски градини (след получаване на съответния
разрешителен документ – лиценз от МОН), покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складо
ви сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Джелал Аджар, Синан Аджар и Сезен Ендер
и се управлява и представлява от Джелал Аджар.
44614
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10060/2007 вписа промени за „Рефреш
7“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Петьо Върбанов Николов на Людмил Живков
Ценков и 20 дружествени дяла от Никола Върбанов
Николов на Йордан Живков Ценков; заличава като
съдружници Петьо Върбанов Николов и Никола
Върбанов Николов; премества седалището и адреса
на управление в София, ж.к. Обеля 2, бл. 265, вх. В,
ет. 3, ап. 53; вписва нов дружествен договор.
44615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 15421/2007 открива служебно нова партида на
„Ара – 05“ – ЕООД, в регистъра за търговски друже
ства във връзка с постановено решение на Окръжен
съд – Монтана, за промяна на седалището и адреса
на управление от Монтана, ул. Веренишка 109А,
ап. 21, в София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 313, вх. 2, ап. 5.
44616
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16246/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Ексайт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 13, ет. 2,
ап. 8, с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки (хранителни и нехранителни) за широко
потребление, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, обзавеждане, лизинг, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерство и
ресторантьорство, както и свързани с тази дейност
услуги от всякакъв вид в страната и в чужбина,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Силвия Пенчева Мацурева
и Мирослава Цветкова Мацурева и се управлява и
представлява от Силвия Пенчева Мацурева.
44617
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15703/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кол центърс уърлду
айд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добруджа 4, с предмет
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на дейност: извършване на следните търговски
дейности: експлоатация на организационни сис
теми за информационно и телекомуникационно
обслужване, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, складови
и превозни сделки, рекламни, информационни и
програмни услуги, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки, покупка, проектиране,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Гари Фангър,
Георги Вишегонов, Искра Георгиева Йовкова и
Мариан Георгиев Йовков и се управлява и предста
влява от Гари Фангър и Искра Георгиева Йовкова
заедно и поотделно.
44608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16812/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Юрис енд парт
нърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 4, с предмет на дейност: придобиване на недви
жими имоти (жилищни и нежилищни сгради) с цел
ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна, строителство, ресторантьорство и хотели
ерство, консултантска дейност и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и агентство на български и чуж
дестранни юридически и физически лица, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юрис Каякс и Сергей
Николов Ранчев, който го управлява и представлява.
44609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16441/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мобил Гет
Електроникс“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Лозенец“, ул. Драгалевска,
бл. 23 – 29, вх. Г, ет. 2, ап. 43, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната или в чужбина, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, индустриална дейност,
сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и агентство
в страната и в чужбина, международен и вътре
шен туризъм, транспортна дейност в страната и
в чужбина, маркетингова, рекламна, издателска и
продуцентска дейност (без кино и печат), консул
тантска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Антонов Щиплийски, който
го управлява и представлява.
44610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15960/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Студио Петров“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Солун 49, офис 3, с предмет на
дейност: графичен и уебдизайн, консултантски ус
луги в областта на информационните технологии,
разработка и търговия със софтуер и хардуер, мар
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кетинг и реклама, радио- и телевизионна дейност,
масови комуникации, предпечат и печат, издателска
и продуцентска дейност, организиране на концерти
и събития, звукозапис, посредничество, агентство
и представителство в страната и в чужбина и
всякакви други дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., със съдружници Явор Петров Петров
и Ивайло Петков Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44627
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 15179/2007 вписа промени за „Бридж ИТ
България“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: посреднически услуги по заетостта,
консултантски услуги, сделки с недвижими имоти,
внос и износ и други дейности, незабранени със
закон; вписва нов учредителен акт.
44628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15807/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Каварна електро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Георг Вашингтон 41, с предмет на
дейност: изграждане и експлоатиране на съоръжения
за производство на електрическа и/или топлинна
енергия от конвенционални и възобновяеми енергий
ни източници, производство и продажба на електри
ческа и/или топлинна енергия от конвенционални
и възобновяеми енергийни източници, разработване
и реализиране на други инвестиционни проекти в
страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки
и други вещи в обработен и/или необработен вид,
както и всякаква друга дейност и/или услуги, не
забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 30 000 лв., със съдружници „Аква
венто Холдинг“ – ООД, и „Техноресурс“ – ООД, и
се управлява и представлява от Ханес Таубингер
и Романа Боянова Романова само заедно.
44629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15688/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Американ
партс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Възраждане“, бул. Константин
Величков 157, ет. 7, ап. 23, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с готови стоки и
услуги във всички разрешени със закон форми,
търговия с резервни части, автосервизни услуги,
експорт и реекспорт, издателска и рекламна дейност,
маркетингова и консултантска дейност, хотелиер
ство и ресторантьорство, туризъм и транспортни
услуги, лизингова дейност, представителство (без
процесуално), посредничество на местни и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност, не
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ивайло Михайлов Славков, който го
управлява и представлява.
44630
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16299/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Криб“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 55,
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ет. 3, с предмет на дейност: консултантски услуги по
подготовка на документи за наемане на работници
и служители, производство и търговия със стоки и
услуги, производство и търговия със селскостопан
ски стоки, откриване на заведения за обществено
хранене и търговия, на магазини за хранителни и
промишлени стоки, търговско представителство и
посредничество, външнотърговска дейност, вносизнос, комисионна, складова, лизингова, превозна и
таксиметрова дейност, предприемачество, строител
ство, строителни, монтажни и ремонтни услуги. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала сдружение с
нестопанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България – КРИБ Гласът на
българския бизнес“ (рег. по ф.д. № 9433/2000 по
описа на СГС) и се управлява и представлява от
управителя Светлана Стойчева Боянова.
44631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16284/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ИМ концепт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Стара планина 21, партер, с предмет
на дейност: проектиране, производство, монтаж и
продажба на мебели, строително-монтажни работи,
предоставяне на консултации относно интериорен
и екстериорен дизайн, внос, износ, търговия и дист
рибуция на строителни материали и други стоки,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Серафимов Ата
насов и Ивайло Иванов Гьорев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
44632
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение о т
30.Х.2007 г. по ф.д. № 3919/2003 вписа промени за
„Алком – 7“ – ООД: вписва прехвърляне на 88 дру
жествени дяла от Велизар Найденов Петков на „Вик
тория пропъртис“ – ЕООД; заличава като съдружник
и управител Велизар Найденов Петков; вписва като
съдружник „Виктория пропъртис“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 13163/2005 по описа на СГС); вписва като
управител Красимир Великов Великов; премества
седалището и адреса на управление в София, ра
йон „Надежда“, ул. Илиянско шосе 8; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Валентин Николов Коцев и Кра
симир Великов Великов само заедно.
44633
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1451/2003 вписа промени за „Фертитрон
България“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружест
вени дяла от Грета Николова Дамянова-Георгиева
на Венцислав Николов Дамянов и 12 дружествени
дяла от Нелли Михайлова Михова-Дамянова на
Дженифър Дамянов; заличава като съдружници
Нел ли Ми хай лова Ми хова-Дам янова и Грета
Николова Дамянова-Георгиева; вписва промени в
дружествения договор.
44634
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15264/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Чес микс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 355, вх. 2, ап. 5, с
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предмет на дейност: научни и технологически услуги
и свързани с тях изследователски и проектантски
услуги, проектиране и разработване на компютърен
софтуер, хардуер и аудио-визуални произведения,
издателство, книгопоща и доставка на книги,
обработка на всякакъв тип носители на изображе
ние и звук, създаване и обработка на база данни,
трансфер на данни по електронен път, вътрешно- и
външнотърговска дейност, информационни услуги,
маркетинг и рекламна дейност, организиране на
спортни състезания, специализирано обучение и
развитие на ключови компетенции, консултантска
дейност – пазарни, интернет, компютърни, софту
ерни и човешки ресурси, операции по реекспорт,
представителство и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, техническа
помощ и дейности, включени в номенклатурата
на технико-технологичните и производственоорганизационните възможности на дружеството,
и всякаква друга дейност, разрешена със закон и
неизискваща специално разрешение от държавен
орган. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Венцислав Владимиров
Инкьов, Христо Венциславов Инкьов и Наталия
Янкова Инкьова и се управлява и представлява от
Венцислав Владимиров Инкьов.
44808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16131/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Руни 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ж.к. Обеля 1, бл. 116, вх. А, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия с хранителни стоки, продажба на
закуски и сандвичи, кафе, безалкохолни напитки,
алкохол и цигари, търговско посредничество, пред
ставителство, агентство, комисионерство и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Христина Николаева Николова и Бойка
Фотева Русева и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44809
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15970/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Юроака
унт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Русалийски проход
7 – 9, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка, обзавеждане и продажба на недвижими
имоти, покупка на стоки в страната и в чужбина с
цел препродажба в първоначален или преработен
вид, ремонт и сервизно обслужване на автомобили,
предоставяне на всякакъв вид консултантски услуги,
вкл. счетоводни и правни, програмни и проектант
ски, туристически, преводачески и информационни
услуги, търговско представителство, посредни
чество и агентство, извършване на лицензионни,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови и
франчайзингови сделки и сделки с интелектуална
собственост, транспортна, издателска, рекламна,
спедиторска, маркетингова дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Веска Димитро
ва Андрейчева, която го управлява и представлява.
44810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 10700/2007 вписа в търговския регистър едно
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лично дружество с ограничена отговорност „Карли
вентчър партнерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис I № 61, с предмет на дейност: инвестиции
в недвижими имоти, строителство, изграждане и
експлоатация на недвижими имоти, разработване
и управление на проекти, свързани с недвижими
имоти, и всяка друга, незабранена от закона тър
говска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Александър Атанасов Янакиев,
който го управлява и представлява.
44801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16152/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Джей
Ди сървис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Кричим
78, ап. 16, с предмет на дейност: обслужване и
техническа поддръжка на автомобили, търговия
с автомобили и автомобилни части, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, вътрешен и
международен туризъм и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Йордан Ангелов Ангелов,
който го управлява и представлява.
44802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16045/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Метал
транс ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Беласица
14, с предмет на дейност: строително-монтажна и
ремонтна дейност, покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство и търговия със стоки и услуги, транс
порт и спедиция, консултантска дейност, хотели
ерство и ресторантьорство, представителство (без
процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Марин Йорда
нов Маринов, който го управлява и представлява.
44803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15920/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „АМБИЦ запад“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Искър 38, ет. 3, ап. 1, с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел отдаване под наем или продаж
ба, вътрешна и външна търговия, производство и
покупко-продажба на всякакъв вид стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, незабранени от нормативен
акт или представляващи монопол на държавата,
комисионерска, спедиторска, превозна, складо
ва, лизингови дейности и дейност на търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски и други услуги и всякакъв
вид други дейности и услуги, незабранени със за
кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „АМБИЦ“ – ООД (рег.
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по ф.д. № 10440/2001), и Сами Алберт Кемал и се
управлява и представлява от Сами Алберт Кемал
и Арие Самуелов заедно и поотделно.
44804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16263/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „София
офис инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Никола
Й. Вапцаров 25, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти и отдаване под наем на
същите, консултантска дейност, проектиране, рекла
ма, компютърна обработка, преводи, производство
и търговия с промишлени и потребителски стоки,
суровини и материали, хотелиерска и туристическа
дейност, търговско представителство, посредничест
во и агентство на местни и чуждес транни физичес
ки и юридически лица в страната и в чужбина и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
за които не се изисква разрешение от надлежен
държавен орган преди съдебната регистрация на
дружеството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Елена Иванова Тодорова,
която го управлява и представлява.
44805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16105/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Христал – 73“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, гр. Банкя, ул.
Сакар 6, с предмет на дейност: транспортни услуги,
търговия с автомобили, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско посредничество, комисион
ни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни,
лизингови, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг,
изграждане на кафетерии и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Христо Стоянов Таранджийски,
който го управлява и представлява.
44806
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16014/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Бултренд фи
нанс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника,
ул. Христо Благоев, бл. 14А, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с
предмет на дейност: одиторски услуги – одиторска
проверка на финансови отчети, счетоводни услуги,
организиране на счетоводно отчитане, съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети,
данъчни консултации, финансов анализ и консул
тации, организиране на квалификационни и пре
квалификационни курсове и семинари. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Росица Ненова Трендафилова и Йордан
Иванов Трендафилов и се управлява и представлява
от Росица Ненова Трендафилова.
44807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16269/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бена
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би“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. България 102, Бизнес
център „Белисимо“, ет. 8, ап. 10, с предмет на дей
ност: търговска дейност, производство и покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на граж
дани и фирми, както и всякакъв вид търговска
дейност, незабранена със закон; дейността ще се
осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Марк Андрю
Бътеруорт, който го управлява и представлява.
44793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15428/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Рекотех
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, кв. Кремиковци, ул.
Свети Георги Победоносец 1А, с предмет на дейност:
транспортна дейност, таксиметрова дейност, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, авто
ремонтни услуги, автоинтериор, тунинг, търговия с
коли и резервни части, вътрешен и международен
транспорт, вътрешна и външна търговия, търговскоспедиторска дейност, строителна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала „Екометал инжене
ринг“ – ЕООД, и се управлява и представлява от
управителя Александър Георгиев Иванов.
44794
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 16041/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Вофи“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Сердика“, ул.
Съзнание 1, ап. 8, с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг; когато
за определените дейности се изисква издаване на
лицензии и/или разрешения от компетентен орган,
същите ще се извършват след тяхното издаване по
надлежния ред. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 51 000 лв., разпределен в 51 000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.;
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Спас Николов Кръстев – председател, Славчо Ан
гелов Илиев – зам.-председател, и Пешо Тодоров
Иванов – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява, както следва: заедно от изпълнител
ния директор Пешо Тодоров Иванов и председателя
на съвета на директорите Спас Николов Кръстев;
заедно от изпълнителния директор Пешо Тодоров
Иванов и зам.-председателя на съвета на директорите
Славчо Ангелов Илиев или заедно от председателя
на съвета на директорите Спас Николов Кръстев и
зам.-председателя на съвета на директорите Славчо
Ангелов Илиев.
44795
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16242/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Консстрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 1Б, ет. 8, ап. 6АТ,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов
ска дейност, транспортни и туристически услуги
в страната и в чужбина, представителство на
физически и юридически лица (без процесуално),
посредническа и комисионерска дейност, сервизна,
строителна и предприемаческа дейност, както и
всички други търговски дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Едуард Копинец, Лилия
Копинец, Фьодор Нечитайло и Лариса Нечитайло
и се управлява и представлява от Едуард Копинец.
44796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12775/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „И и К комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 59, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с позволени
от закона стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селско
стопански произведения, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, търговия с
хранителни и промишлени стоки, както и всякакви
други дейности и услуги, за които няма изрична
законова забрана със закон или друг нормативен
акт, като за дейности на лицензионен и разреши
телен режим се получи предварително съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Иванчов
Цветанов и Иван Крумов Георгиев и се управлява
и представлява от Кирил Иванчов Цветанов.
44797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15936/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Пламрад“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Арсеналски 9, ап. 5, с предмет на
дейност: проектиране и строителство, ремонт и
обзавеждане на недвижими имоти, производство,
вътрешна и външна търговия, транспортни услуги
и други дейности, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Пламен Искренов Башков и Радион
Цвятков Топузов и се управлява и представлява от
Пламен Искренов Башков.
44798
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2007 г.
по ф.д. № 5850/2007 вписва промени за „Омега
фарм“ – ЕООД: вписва промяна на наименова
нието от „Омега фарм“ – ЕООД, на „Омега фар
ма“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
44799
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14990/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Вик
тория строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 309, вх. Б, ап. 33, с предмет на дейност:
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и други дейности, незабранени със
закон Дружеството е с неопределен срок, с капи
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тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Петър Кирилов Николов, който го
управлява и представлява.
44800
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16210/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Студио
текс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Ангел Каралийчев 3,
с предмет на дейност: проектиране, производство
и търговия със стоки с рекламна цел, дизайн,
производство и търговия с облекла, в т.ч. работно
облекло и специални предпазни средства, вътреш
но- и външнотърговска дейност, туристически, ре
кламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Марин Михайлов Маринов, който го
управлява и представлява.
44785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16529/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Витоша
риъл естейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Цар Иван
Шишман 8, ет. 3, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, вътрешна и международна
търговия, търговско представителство и посредни
чество, комисионни сделки, консултантска дейност,
лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Лаберус Трейдинг Лимитед“ и се управлява и пред
ставлява от управителя Христо Стойнов Василев.
44786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15927/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Айем – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ж.к. Ло
зенец, ул. Янко Софийски войвода 17, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговска дей
ност, търговско представителство, посредничество
и агентство, лизингова и инженерингова дейност,
международен и вътрешен туризъм, международен
и вътрешен транспорт, таксиметрова и спедиционна
дейност, производство и реализация на хранителни,
промишлени и селскостопански стоки, комисионна
търговия, оказион, рекламна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, импресарска и продуцентска дейност,
сделки с интелектуална собственост, рекламна дей
ност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи
тала и управител Пресиана Христова Михайлова,
която го управлява и представлява.
44787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16252/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Спорт експерт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 172, вх. Б, ет. 6,
ап. 34, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно – внос, износ, маркетинг, реклама, бар
терни, лизингови, реекспортни и други операции,
свързани с експорт и импорт на стоки и услуги,
проектиране, строителство на сгради, производство
на електроника и уреди за бита на населението, ин
женерингова дейност, търговско представителство,
посредничество, агентство, спедиторска дейност,
кафетерия и други дейности, незабранени със за
кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Борислав Георгиев Илиев
и Славин Владимиров Трендафилов и се управлява
и представлява от съдружниците.
44788
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16770/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Ем.Ви.Ем.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 88, вх. В,
ап. 8, с предмет на дейност: внос, износ, фризьор
ство и козметика, строителство, внос, покупка и
продажба на автомобили и авточасти, търговска
дейност, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, заложна
къща, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, скла
дови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
стоки и всякакви други дейности, сделки и услуги,
за които няма изрична законова забрана. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Хюсеин Хадж Айса Абди и Пламен
Василев Якимов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44789
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16731/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Елпро
тейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 188, ет. 6,
ап. 11, с предмет на дейност: производство на елек
троенергия, изграждане, поддържане и експлоатация
на съоръжения за производство на електроенергия,
търговия с електроенергия, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Никола Симеонов Николов,
който го управлява и представлява.
44790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16867/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ес
Еф консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Солунска
19, ет. 7, с предмет на дейност: консултантски ус
луги, търговско представителство и посредничест
во, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически,
информационни и програмни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
на едро и дребно с цел препродажба в преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ваня Стефанова Дудоленска,
която го управлява и представлява.
44791
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 11431/2007 вписва промени за „Инвестмънт
Джи Ес Пи Ка кредит консулт“ – АД: заличава
като изпълнителен директор Людмил Найчев Ата
насов; вписва като изпълнителен директор Венета
Бисерова Сиркьова.
44792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16814/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Тина
ген“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 188, ап. 2,
с предмет на дейност: производство на електро
енергия, изграждане, поддържане и експлоатация
на съоръжения за производство на електроенергия,
търговия с електроенергия, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Латинка Борисова Тодорова,
която го управлява и представлява.
44775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16643/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „МСС трейд
7“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Райко Алексиев 34, с
предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, лизингова
дейност, вътрешна и външна търговия, реекспорт,
хотелиерство, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Момчил Сто
янов Стоянов, който го управлява и представлява.
44776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16423/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Сежа
ни“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Дружба, бл. 523, вх. Г, ет. 2, ап. 5, с
предмет на дейност: издателска и полиграфическа
дейност, реклама и дизайн, търговска дейност,
търговско посредничество и представителство и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Нина Ангелова Иванова, която го управлява и
представлява.
44777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписва промени за
„Блик – транспорт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 440 дружествени дяла от Велизар Найденов Пе
тков на „Виктория пропъртис“ – ЕООД, заличава
като съдружник и управител Велизар Найденов
Петков; вписва като съдружник „Виктория про
пъртис“ – ЕООД; вписва като управител Краси
мир Великов Великов; дружеството се управлява
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и представлява от двамата управители Валентин
Николов Коцев и Красимир Великов Великов само
заедно; вписва нов дружествен договор.
44778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 5190/2007 вписва промени
за „Стера консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Стефанка Димитрова
Петрова на Елица Петрова Петрова; заличава като
едноличен собственик и управител Стефанка Дими
трова Петрова; вписва като едноличен собственик
и управител Елица Петрова Петрова; вписва нов
учредителен акт.
44779
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 6868/2007 вписва промени за „Атлас копко
България“ – ООД: заличава като управители Паоло
Маренго и Дейвид Джоузеф Шелхамър; вписва като
управители Предраг Илибашич и Предраг Лаза
ревич; дружеството се управлява и представлява
от управителите Алекс Кристиаан Ян Бонгартс,
Паоло Марио Дука, Предраг Илибашич и Предраг
Лазаревич заедно и поотделно.
44780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16206/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Вел – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Св. св. Кирил и Методий 42, партер,
офис 4, с предмет на дейност: внос, износ, търговия
на едро и дребно с промишлени и битови стоки
и суровини, производство и търговия на селско
стопански продукти – соеви и млечни продукти,
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически услуги, спеди
торска и транспортна дейност, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингова дейност и всякаква
друга търговска дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сашо
Георгиев Георгиев и Петрана Асенова Георгиева
и се управлява и представлява от Сашо Георгиев
Георгиев.
44781
Софийският градски съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с опреде
ление по ф.д. № 15857/2007 вписа промяна за
„А.И.Компютърс“ – ЕООД, във връзка с постано
вено решение на Великотърновския окръжен съд за
промяна на седалището и адреса на управление от
Свищов, ул. Петър Ангелов 15, бл. 1, вх. Г, ап. 12,
в София, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 38.
44782
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 16270/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Хлебопекарни Христо
ви“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Георги Сава Раков
ски 127, ет. 3, стая 335а, с предмет на дейност:
производство и търговия с хляб и хлебни изделия,
организиране на производствени линии за хлебни и
тестени изделия, производство и търговия с хлебна
мая, покупка на стоки с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
консултантска дейност, транспортна, спедиционна,
комисионна, складова и лизингова дейност, сделки
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с интелектуална собственост, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер
и други специфични външнотърговски операции,
както и всякакви други дейности, незабранени с
нормативни актове. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 по
именни акции с номинална стойност 100 лв., със
съвет на директорите с мандат 3 години в състав:
Мартин Йорданов Станков – председател, Христо
Иванов Христов и Христо Тодоров Христов, про
курист на дружеството е Ваня Траянова Стоянова;
дружеството се управлява и представлява от из
пълнителния директор Христо Тодоров Христов.
44783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15413/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Инфопартнерс
интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев,
бл. 255, вх. Г, ет. 2, ап. 58, с предмет на дейност:
информационни технологии, разработка и продажба
на софтуер, локални и глобални компютърни мрежи,
търговска дейност в страната и в чужбина, търгов
ско посредничество, представителство и агентство
на наши и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, рекламна и издателска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ирена Павлинова Ива
нова и „Инфопартнерс“ – ООД, и се управлява и
представлява от Ирена Павлинова Иванова.
44784
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 619/2007 вписва промени за „Обретенов
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 85 дружест
вени дяла от Петко Николаев Мирчев на Обретен
Александров Обретенов; вписва прехвърляне на 85
дружествени дяла от Петко Николаев Мирчев на
Иво Василев Дойчинов; заличава като съдружник
Петко Николаев Мирчев; вписва нов дружествен
договор.
44767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16629/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Алпини
сти“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул.
Криволак 28, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност:
строителни услуги, интернет търговия, туристи
ческа и туроператорска дейност (след получаване
на необходимото разрешително от надлежните
органи), предоставяне на информационни и про
грамни услуги, консултантски услуги, търговско
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни юридически и физически лица, на
учно-технически разработки и новации, търговия с
техника и технически средства и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Стефанов Мянков и Виктор Валентинов Дончев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16776/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
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„Гам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Сребърна 18, с пред
мет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство,
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
услуги, търговско представителство и посредни
чество, реклама, консултантски услуги, строителна
дейност, транспортна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анета Миткова Рама, която
го управлява и представлява.
44769
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16818/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ивко
ли“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Костенски водопад, бл. 245, вх. Г, ет. 6, ап. 54,
с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хоте
лиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лиляна Стоянова Ивано
ва, управлява се и се представлява от управителя
Георги Николов Георгиев.
44770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16638/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Фа
ворит спиди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 225, вх. Б, ет. 7, ап. 39, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Йордан Стойчев Стоев, който
го управлява и представлява.
44771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16128/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Телемах – К“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Елин Пелин
4, с предмет на дейност: строителство в страната и
в чужбина, покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, строителство и обзавеждане
на сгради, търговия и управление на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Телемах груп“ – ООД (рег. по ф.д. № 12537/2007),
и се управлява и представлява от управителя Петя
Антонова Сариева и Щерион Георгиев Сариев за
едно и поотделно.
44772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16804/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ин
дъстри 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 106, вх. Б, ет. 4, ап. 24, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужби
на, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, участие в други търговски дружества,
комисионерска дейност, маркетинг и мениджмънт
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Румяна Александрова Маринова, която
го управлява и представлява.
44773

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
31. – Националният партиен съвет на партия
Българска социалдемокрация на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на партията свиква
конгрес на партия БСД на 24.X.2009 г. в 12 ч., в
София, в Националния дворец на културата, зала
№ 3, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад;
2. изменение и допълнение в устава на БСД; 3.
приемане на политически решения; 4. избор на
ръководни органи.
11030
12. – Управителният съвет на Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 9, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване свиква редовно
заседание на събранието на представителите на
НЗОК на 19.Х.2009 г. в 9 ч., в зала № 10 на ВМА,
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при следния дневен ред: 1. одобряване на проект на
Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.; 2. докладване
оставката на член на управителния съвет и избор
на член на управителния съвет на НЗОК; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване заседанието
се отлага с два часа и ще се проведе на същото
място при присъствие най-малко на половината от
членовете на събранието.
10987
1. – Съветът на директорите на „БКС – 2000“ –
АД, с. Бенковски, област Кърджали, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 30.Х.2009 г. в 10 ч., в сградата на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект
за решение – ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2008 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2008 г.; проект за решение – ОС приема
освобож даването от отговорност на членовете
на СД; 3. освобождаване на Есат Сюлейман Са
дък – изпълнителен директор и председател на
СД, и избиране на нов; проект за решение – ОС
приема освобождаването на Есат Сюлейман Са
дък – изпълнителен директор и председател на
СД, и избира нов; 4. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение – ОС приема
промяна в състава на СД; 5. текущи задачи. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе на 17.ХІ.2009 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10979

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“
за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министер
ства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка
следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка
следваща страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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