ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 20

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 11 март 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
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цените чрез системата за социално
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длъжността директор на дирекция
„Отбранителна политика“










Министерски съвет
Постановление № 49 от 7 март
2011 г. за изменение на Постановление № 5 на Министерския съвет от
2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Постановление № 50 от 7 март
2011 г. за изменение на Наредбата за
таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
Постановление № 51 от 7 март
2011 г. за изменение и допълнение на
Тарифата за инфраструктурните так-
си, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2001 г.
Постановление № 52 от 7 март
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Решение № 120 от 2 март 2011 г. за
признаване на сдружение „Национален
алианс за социална отговорност“ за

представителна организация на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
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Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2
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 Заемно споразумение „Проект за
развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие
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 Общи условия за заеми от 1 юли
2005 г. (с промените, въведени до 12 февруари 2008 г.)
10
Държавна комисия по сигурността
на информацията
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 Споразумение за изменение на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
32
Министерство на отбраната
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване
под наем на имоти от жилищния фонд
на Министерството на отбраната и
за изплащане на компенсационни суми
на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията
на свободно договаряне
33
Министерство на правосъдието
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на
материалната база, за повишаване на
квалификацията и за стимулиране на
служителите от Агенцията по вписванията
33
Комисия за финансов надзор
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността
на инвестиционните посредници
33

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 7 МАРТ 2011 Г.

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Драгомир Стойнев
и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов
относно компенсиране на ръста на цените
чрез системата за социално подпомагане
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Подкрепя социалната политика на правителството, съобразена с поддържане на финансова стабилност в страната.
2. Възлага на министъра на труда и социалната политика текущо (на тримесечие) да
информира Народното събрание за мерките в
системата за социално подпомагане във връзка
с ръста на цените.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 25 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2664

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 38
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Стефан
Динчев Янев от длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2718

за изменение на Постановление № 5 на Министерския съвет от 2011 г. за предоставяне
на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за
2011 г. (ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на финансите да предостави
от централния бюджет допълнителни бюджетни
кредити в размер до 350 000 лв. по бюджета
на Министерството на културата за 2011 г.,
разпределени, както следва:
1. за заплащане на вносни митни сборове,
данъци и други финансови налози в Република
България и на услуги във връзка с доставката на
музейно оборудване за Националния музей на българското изобразително изкуство – до 210 000 лв.;
2. за заплащане на вносни митни сборове,
данъци и други финансови налози в Република
България и на услуги във връзка със закупуването, доставката и инсталирането на озвучително
оборудване на Музикално-драматичен театър
„Константин Кисимов“ – Велико Търново – до
140 000 лв.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
2826

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 7 МАРТ 2011 Г.

за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване
и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г.,
бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16
от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от
2005 г., бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г.,
бр. 34 от 2008 г.; Решение № 5551 на Върховния административен съд от 2008 г. – бр. 92
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „11,58“ се заменя
с „11,00“.
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ВЕСТНИК

§ 2. В чл. 18, ал. 3 числото „42,93“ се заменя
с „39,77“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
ОТ 7 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство (обн., ДВ, бр. 1
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 и 15 от 2011 г.)

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
2827

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
ОТ 7 МАРТ 2011 Г.

з а изменен ие и доп ъ л нен ие на Тарифата за инфраструктурните такси, събирани
от управителя на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление № 302
на Министерския съвет от 20 01 г. (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2002 г., бр. 71 от 2004 г., бр. 105 от 2006 г. и
бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. за превози на контейнери с блок-влакове
независимо от категорията на железопътната
линия – от 0,6331 лв. до 0,6998 лв. за влак
километър;“.
2. Създава се т. 5:
„5. за превози на товарни автомобили с
блок-влакове независимо от категорията на железопътната линия – от 0,3392 лв. до 0,3749 лв.
за влаккилометър.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и/или товарни автомобили“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За превози на товарни автомобили с
блок-влакове независимо от категорията на жп
линията се заплащат следните такси:
а) за железен път – от 0,0011 лв. до 0,0013 лв.
за брутотонкилометър;
б) за електрически инсталации – от 0,1587 лв.
до 0,1754 лв. за влаккилометър;
в) за контактна мрежа – от 0,1244 лв. до
0,1376 лв. за влаккилометър;
г) за управление на движението – от
0,6968 лв. до 0,77 лв. за влаккилометър.“
§ 3. Член 4а се отменя.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Таксите по чл. 3 и 4 се заплащат на
управителя на инфраструктурата до 15-о число
на месеца, следващ месеца, за който се дължат.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „10 946 220“ се
заменя с „11 666 500“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 12а.1, 12а.2, 12а.3, 12а.4,
12а.5, 12а.6, 12а.7, 12б, 12в, 12г и 12д:
12а.1. Изграждане на ново
заградително съоръжение,
обезопасяващо южната граница на ГКПП – Калотина – доизграждане на 35
метра от оградата между
трасетата „вход“ и „изход“.

Областният управител
на Со
фийс ка
област

103 200

12а.2. Закупуване на 23
броя светофарни уредби на
ГКПП – Калотина, които
да указват на водачите на
МПС кои трасета работят.

Областният управител
на Софийска
област

6480

12а.3. Цялостно асфалтиране на трасе „изход – товарни автомобили“ и частично асфалтиране на трасе
„вход – товарни автомобили“ на ГКПП – Калотина,
с обща квадратура 5700 кв.
м, включващо следните
ремонти на пътното платно:
– разваляне на асфалтовата настилка на съществуващото платно в конкретните
участъци;
– разваляне на трошенокаменната основа и изкоп
на необходимата дълбочина;
– направа на трошенокаменна основа;
– полагане на асфалтобетонна настилка от два
пласта на ремонтираните
участъци;
– цялостно асфалтиране
с плътна асфалтова смес;
– ремонт на съществуващите и направа на допълнителни отводнителни
съоръжения.

Областният управител
на Софийска
област

240 000
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12а.4. Направа на нова
хоризонтална маркировка
на ГКПП – Калотина.

ДЪРЖАВЕН
Областният
управител
на Софийска
област

9600

Областният
управител
на Софийска
област

240 000

12а.6. Ремонтиране и боядисване на 250 м от вътрешната ограда на трасе
„вход – товарни автомобили“ на ГКПП – Калотина.

Областният
управител
на Софийска
област

26 000

12а.7. Частичен ремонт на
покривната хидроизолация на административната
сграда на ГКПП – Калотина.

Областният
управител
на Софийска
област

12 000

12б. Полагане на хоризонтална пътна маркировка
на ГКПП – Капитан Андреево.

Областният
управител на
област
Хасково

32 000

12в. Полагане на хоризонтална пътна маркировка и
изграждане на вертикална
сигнализация на ГКПП –
Лесово.

Областният
управител на
област
Ямбол

40 000

12г. Полагане на хоризонтална пътна маркировка на
ГКПП – Малко Търново.

Областният
управител на
област
Бургас

5000

12д. Полагане на хоризонтална пътна маркировка на
ГКПП – Гюешево.

Областният
управител на
област
Кюстендил

6000

12а.5. Подмяна на електрическата инсталация на
осветлението на работните
козирки на трасетата „вход“
и „изход“ на ГКПП – Калотина.

ВЕСТНИК
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2. На ред „Общо“, колона „Стойност (в лв.)
с ДДС“ числото „10 946 220“ се заменя с
„11 666 500“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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РЕШЕНИЕ № 120
ОТ 2 МАРТ 2011 Г.
за признаване на сдружение „Национален
алианс за социална отговорност“ за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Национален алианс
за социална отговорност“ със седалище във
Варна, регистрирано по описа на Варненския
окръжен съд с решения от 23 юни 2009 г. и 14
септември 2010 г., за представителна организация на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
“
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ

„Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и
Международната банка за възстановяване
и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 16 април 2010 г. – ДВ,
бр. 32 от 2010 г. В сила за Република България
от 30 април 2010 г.)
ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Споразумението е от 1 февруари 2010 г.
между Република България („Заемополучател“)
и Международната банка за възстановяване и
развитие („Банка“). Заемополучателят и Банката с настоящото се договарят за следното:
Член I – Общи условия;
дефиниции
1.01. Общите условия (определени в Анекса
към Споразумението) съставляват неразделна
част от това Споразумение.
1.02. Освен когато контекстът изисква друго,
използваните в това Споразумение термини с
главна буква имат значението, присвоено им
в Общите условия или в Анекса към Споразумението.
Член II – Заем
2.01. Банката приема да отпусне на Заемополучателя при сроковете и условията, определени или посочени в това Споразумение, заем
в размер на осемдесет и един милиона евро
(81 000 000 евро), включително Първоначалната
такса, определена съгласно разпоредбите на
член 2.03 („Заем“), за подпомагане на финансирането на проекта, посочен в приложение 1
на това Споразумение („Проект“).
2.02. Заемополучателят може да тегли постъпленията по Заема съгласно раздел IV на
приложение 2 към това Споразумение.
2.03. Първоначалната такса, дължима от
Заемополучателя, се равнява на нула цяло
двадесет и пет стотни процента (0,25 %) от
размера на Заема.
2.04. Платимата от Заемополучателя лихва
за всеки Лихвен период ще бъде по лихвен
процент, равен на LIBOR за валутата на Заема плюс Променливия спред. Без това да е в
ущърб на предходното, в случай че каквато и
да било част от изтегления остатък от заема
остане неплатена на датата, на която е дължима, и не бъде платена в срок от тридесет (30)
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дни, лихвата, дължима от Заемополучателя,
наместо това следва да се изчислява съгласно
раздел 3.02 (d) от Общите условия.
2.05. Датите за плащане са 15 април и 15 ок
томври всяка година.
2.06. Главницата по Заема се погасява съгласно погасителния план, посочен в приложение
3 от Споразумението.
Член III – Проект
3.01. Заемополучателят заявява ангажираността си с целите на Проекта. За тази цел
Заемополучателят ще изпълни Проекта чрез
МРРБ съгласно разпоредбите на член V от
Общите условия.
3.02. Без ограничение на разпоредбите по член
3.01 от Споразумението и освен в случаите, в
които Заемополучателят и Банката се договорят
за друго, Заемополучателят следва да гарантира
изпълнението на Проекта съгласно разпоредбите
на приложение 2 от Споразумението.
Член IV – Влизане в сила
4.01. Крайният срок за влизане в сила е
деветдесет (90) дни след датата на сключване
на Споразумението.
Член V – Представител; адреси
5.01. Представителят на Заемополучателя е
министърът на финансите на Заемополучателя.
5.02. Адресът на Заемополучателя е:
Министерство на финансите
Ул. Раковски 102
София 1040
Република България
Адрес за телеграми:
Факс:
Министерство
на финансите		
(359) 2-9806863
София
5.03. Адресът на Банката е:
International Bank for Reconstruction and
Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Адрес за
Телекс:
Факс:
телеграми:
248423(MCI) 1-202-477-6391
INTBAFRAD или 64145(MCI)
Washington,
D.C.
Това Споразумение е сключено в София,
Република България, в деня и през годината,
посочени по-горе.
За Република
За Международната
България:
банка за възстановяване
Симеон Дянков,
и развитие:
зам. министърФлориан Фихтл,
председател
постоянен представител
и министър
на Международната банка
на финансите
за възстановяване и
развитие в България
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание на проекта
Целите на Проекта са: (а) да подобри
надеждността и качеството на общественото
водоснабдяване в избраните населени места на
територията на Проекта; и (б) да подпомогне
общините да повишат капацитета си за планиране на инвестиции.
Проектът се състои от следните части:
Част А: Помощ за изпълнението на проекта
(а) Предоставяне на техническа помощ за
подготовка на дейностите, описани в част В от
Проекта, състояща се в следното: извършване
на предпроектни проучвания, актуализиране на
проекти и планове за управление на околната
среда, подготовка на тръжна документация и
дейности по строителния надзор.
(б) Предоставяне на консултантски услуги
за изпълнението на дейностите по Проекта,
състоящи се в следното: (i) одит; (ii) обучение на служителите на МРРБ, участващи в
изпълнението на Проекта; и (iii) разработване
и изпълнение на комуникационен план за
поземлените въпроси, свързани с Проекта, в
съответствие със съществуващия проект на
комуникационен план, изготвен от МРРБ.
Част Б: Изготвяне на Генерални планове
Изготвяне на четиридесет и осем (48) регионални Генерални плана за системите за водоснабдяване и канализация (В и К системите),
включително четиридесет (40) Генерални плана
за градове в рамките на шест (6) региона на
икономическо развитие, както са посочени в
Оперативното ръководство по проекта (ОРП),
с цел подпомагане на Заемополучателя чрез
МРРБ да: (i) определи потребностите от инвестиране в рехабилитация на водоснабдителната мрежа и изграждане на канализационна
мрежа и пречиствателни станции за отпадни
води; и (ii) изпълни ангажиментите съгласно
приложимите директиви на ЕС за водата и за
отпадъчните води. Генералните планове също
така ще включват планове за корпоративно
развитие и всякакви други свързани документи
и дейности, насърчаващи по-добро предоставяне на услугите и по-голяма ефективност.
Част В: Изграждане и рехабилитация на
язовири
Осигуряване на строителни работи и стоки
за: (i) пълното изграждане на язовир „Луда Яна“,
включително прилежащата пречиствателна
станция за питейна вода; (ii) пълно изграждане
на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода;
(iii) пълно изграждане на язовир „Нейковци“,
включително прилежащата пречиствателна
станция за питейна вода; и (iv) рехабилитация
на язовир „Студена“.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Изпълнение на проекта
Раздел I. Условия на изпълнението
А. Институционални условия
1. Заемополучателят чрез МРРБ ще поддържа
ЗИП през срока на изпълнение на Проекта,
като му осигури необходимите ресурси и ква-
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лифициран и достатъчен персонал в адекватни
количества така, както се изисква за изпълнението на задълженията му по отношение на
цялостното управление и изпълнение на Проекта
по удовлетворителен за Банката начин. ЗИП
ще бъде част от отдел „В и К“ в МРРБ и ще
поддържа постоянно ядро от щатни служители през целия срок на Проекта и при състав
съгласно ОРП.
2. Заемополучателят чрез МРРБ следва редовно да актуализира ОРП по удовлетворителен
за Банката начин.
3. Преди стартирането на дейностите по част
В (i), (ii) и (iv) от Проекта и в съответствие
със съответната национална нормативна база
Заемополучателят чрез МРРБ ще предприеме
следните стъпки за всеки язовир:
(а) извършване на пълни предпроектни
проучвания по начин, удовлетворителен за
Банката, които да определят разходите и ползите, за да се потвърди жизнеспособността на
предложените инвестиции в язовира;
(б) извършване на пълно проучване на строителната площадка, за да се прегледа целостта
на съществуващото строителство и настоящите
хидрогеоложки особености на терена;
(в) актуализиране на Плана за управление на околната среда (ПУОС) и Оценката
за въздействие върху околната среда (ОВОС),
ако е необходимо, въз основа на резултатите
от предпроектното проучване;
(г) получаване на становище „без възражения“ от Банката за финансирането му въз основа
на удовлетворителна оценка на икономическите, техническите, екологичните, социалните и
свързаните с безопасността на язовира аспекти,
основани на съответните политики на Банката;
(д) преглед и актуализиране на проектите
и разходите за установяване на най-жизнеспособната алтернатива.
4. Преди започването на дейностите по
част В (iii) от Проекта и в съответствие със
съответната национална нормативна база Заемополучателят следва да: (i) премести гробището от площадката на язовир „Нейковци“ по
удовлетворителен за Банката начин; и (ii) да
предприеме чрез МРРБ стъпките, посочени в
раздел I.A.3 (а) до (д) от Договора.
5. Заемополучателят чрез МРРБ следва да
изготвя и представя на Банката отчети по проекта на шестмесечна основа и не по-късно от
един месец след края на всяко шестмесечие.
6. Заемополучателят чрез МРРБ следва да
гарантира подходящо отпускане на бюджетни
средства всяка година за целите на изпълнение
на Проекта през срока на Проекта.
7. Заемополучателят запазва правото на
собственост върху язовирите и пречиствателните станции за питейна вода, изграждани по
Проекта, а след приключването на строителните работи се задължава да учреди право на
ползване за целите на експлоатацията на името
на операторите съгласно Закона за водите на
Заемополучателя. До такава степен горепосочените оператори следва да участват в прегледа
на Проекта и надзора на строителните работи.
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Б. Борба с корупцията
Заемополучателят следва да осигури осъществяването на Проекта в съответствие с разпоредбите на Указанията за борба с корупцията.
В. Предпазни мерки
1. Заемополучателят чрез ЗИП следва да
изпълни плановете за управление на околната
среда за част В от Проекта по удовлетворителен за Банката начин и следва да представя на
Банката резюме на напредъка в изпълнението
(включително резултатите от наблюдението на
околната среда) като част от шестмесечното
отчитане на Проекта или при конкретно искане
от страна на Банката.
2. Заемополучателят чрез МРРБ следва да
поддържа Комитета за безопасност на язовирите,
учреден с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 9 декември
2008 г., който ще предоставя съвети по въпросите
на безопасността на язовирите, включително необходими допълнителни проучвания и инвестиции,
и ще дава препоръки, свързани с проектирането,
с цел пълното изграждане и рехабилитация на
язовирите съгласно част В от Проекта.
3. Заемополучателят ще се погрижи придобиването на всякаква земя, необходима за Проекта,
да се извършва в съответствие с принципите и
процедурите, посочени в РППЗ, по удовлетворителен за Банката начин и няма да прехвърля,
изменя, анулира или да се отказва от права и
задължения по която и да е било разпоредба на
РППЗ без предварителното одобрение на Банката.
4. Заемополучателят чрез МРРБ и Банката
следва да се уведомяват взаимно за всякакви
претенции или жалби относно минало отчуждаване и/или реституция на земя, които могат
да възникнат по отношение на площадките на
Проекта. Въпреки че тези претенции не са обект
на разпоредбите на РППЗ, Заемополучателят
чрез МРРБ следва да уведомява и обсъжда с
Банката мерките за намиране на справедливо
решение на такива потенциални претенции
или жалби и да предприема такива мерки в
съответствие с българската нормативна база.
5. Заемополучателят чрез МРРБ следва да се
погрижи дейностите по Проекта да не окажат
отрицателно въздействие върху количеството и
качеството на водните потоци към международни водни пътища и други крайречни региони.
Раздел II. Мониторинг, отчитане и оценка
по проекта
А. Отчети по проекта
1. Заемополучателят чрез МРРБ следва да
провежда мониторинг и оценка на напредъка
на Проекта и да изготвя отчети по проекта в
съответствие с разпоредбите на раздел 5.08 от
Общите условия и въз основа на показателите,
договорени с Банката. Всеки Отчет по проекта
ще обхваща срок от шест (6) месеца и ще бъде
представен на Банката не по-късно от един (1)
месец след края на периода, обхванат в отчета.
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2. За целите на раздел 5.08 (c) от Общите
условия отчетът за изпълнението на Проекта и
съответният план, който се изисква съгласно този
раздел, трябва да бъдат представени на Банката не
по-късно от шест (6) месеца след крайната дата.
Б. Финансово управление, финансови отчети и одити
1. Заемополучателят чрез МРРБ следва да
поддържа или да осигури поддържането на
система за финансово управление в съответствие с разпоредбите на раздел 5.09 от Общите
условия.
2. Без ограничение на предвиденото в част
А от този раздел Заемополучателят чрез МРРБ
следва да изготвя и представя на Банката след
края на всяко календарно тримесечие междинни
неодитирани финансови отчети за Проекта за
съответното тримесечие в удовлетворителна
за Банката форма и съдържание, не по-късно
от четиридесет и пет (45) дни след края на
въпросния период.
3. Заемополучателят чрез МРРБ следва
да организира одитирането на Финансовите
отчети на проекта в съответствие с разпоредбите на раздел 5.09 (b) от Общите условия.
Всеки одит на Финансовите отчети следва да
обхваща период от една (1) финансова година
на Заемополучателя. Одитираните Финансови
отчети за всеки такъв период следва да бъдат
представени на Банката не по-късно от (6)
месеца след края на съответния период.
Раздел III. Възлагане на поръчки
А. Общи положения
1. Стоки и строителни работи. Всички стоки
и строителни работи, които са необходими по
Проекта и които трябва да се финансират от
постъпленията по Заема, се осигуряват в съответствие с посочените изисквания в раздел I
на Указанията за възлагане на поръчки и с
разпоредбите на този раздел.
2. Консултантски услуги. Всички консултантски услуги, които са необходими по Проекта
и които трябва да се финансират от постъпленията по Заема, се осигуряват в съответствие
с посочените изисквания в раздели I и IV от
Указанията за консултанти и с разпоредбите
на този раздел.
3. Дефиниции. Термините с главна буква, използвани по-долу в този раздел при описанието
на конкретни методи на възлагане на поръчки
или методи на преглед от Банката на конкретни
договори, се отнасят до съответните методи,
описани в зависимост от случая в Указанията
за възлагане на поръчки или в Указанията за
консултантите.
Б. Конкретни методи за възлагане на поръчки за доставка на стоки и строителни работи
1. Международни конкурентни търгове. Освен за случаите, за които е предвидено друго в
точка 2 по-долу, стоките и строителните работи
следва да бъдат осигурявани чрез договори,
възложени въз основа на Международни конкурентни търгове.
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2. Други методи на възлагане на поръчки за
доставка на стоки и строителни работи. Таблицата по-долу посочва методите на възлагане на
поръчки, различни от Международните конкурентни търгове, които могат да се използват за
стоки и строителни работи. Планът за възлагане
на поръчки следва да посочва обстоятелствата,
при които такива методи могат да се използват.
Метод на възлагане на поръчки
(а) Национален конкурентен търг (НКТ) съгласно
следните допълнителни разпоредби:
• не трябва да се прилага точкова система за
оценяване;
• не трябва да се прилагат национални пред
почитания;
• международните кандидати ще имат право
на участие в търга;
• проектът на тръжната документация за
НКТ следва да бъде изготвен и предоставен
на Банката за преглед и одобрение преди
обявяването на първия НКТ;
• никакви оферти не трябва да се отхвърлят
при отварянето на офертите; всички оферти,
подадени на или преди крайния срок за
подаване на оферти, трябва да бъдат отворени
и прочетени по време на публично отваряне
на оферти;
• местните кандидати следва да демонстрират
способността си да получат гаранции и разум ен достъп до кредитиране;
• критериите за оценка на офертите следва
да бъдат предварително оповестявани на
участниците в тръжната документация; и
• техническите спецификации следва да бъдат
изготвени ясно, за да се насърчава колкото
се може по-широка конкуренция.
(б) Закупуване от свободния пазар
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Г. Преглед на решенията за възлагане на
поръчки от Банката
Планът за възлагане на поръчки следва
да определи кои договори ще подлежат на
Предварителен преглед от страна на Банката.
Всички други договори подлежат на Последващ
преглед от Банката.
Раздел IV. Теглене на постъпленията по
Заема
А. Общи положения
1. Заемополучателят може да тегли постъпленията по Заема в съответствие с разпоредбите
на член II от Общите условия, този раздел
и всякакви други допълнителни инструкции,
които Банката може да посочи конкретно с
уведомление до Заемополучателя (включително
„World Bank Disbursement Guidelines for Projects“
(„Указания за усвояване на средства по проекти
на Световната банка“) от май 2006 г., заедно с
актуалните изменения по тях, извършвани от
Банката, и във вида, в който са определени за
приложими по отношение на това Споразумение съгласно гореспоменатите инструкции), за
да финансира Допустимите разходи, както са
посочени в таблицата в точка 2 по-долу.
2. Следната таблица посочва категориите
Допустими разходи, които могат да бъдат финансирани от постъпленията от Заема („Категория“), разпределението на средствата от Заема
за всяка Категория и процента от разходите,
които ще бъдат финансирани като Допустими
разходи във всяка Категория:
Категория

(в) Пряко договаряне

В. Конкретни методи на възлагане на поръчки за осигуряване на консултантски услуги
1. Подбор, основан на качество и цена. Освен
за случаите, за които е предвидено друго в т. 2
по-долу, консултантските услуги следва да се
осигуряват чрез договори, възложени въз основата на избор, базиран на качество и цена.
2. Други методи на възлагане на поръчки за
осигуряване на консултантски услуги. Следващата таблица посочва методите на възлагане,
различни от избора, базиран на качество и цена,
които могат да се използват за консултантските
услуги. Планът за възлагане на поръчки следва
да посочва обстоятелствата, при които такива
методи могат да се използват.
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

Метод на възлагане на поръчки
Избор на база качество
Избор при фиксиран бюджет
Избор при най-ниска цена
Избор на база квалификациите на консултанта
Избор при единствен източник
Индивидуални консултанти
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Отпусната сума
от Заема
(в евро)

Процент от
разходите за
финансиране

(1) Конс у л т а н т с к и 4 093 500
услуги за част А на
Проекта

80 %

(2) Подготовка на Ге- 16 704 000
нералните планове по
част Б на Проекта

80 %

(3) Строителни рабо- 60 000 000
ти и стоки по част В
на Проекта

80 %

(4) П ъ р в о н ач а л н а
такса

Обща сума

202 500

Сума, платима
по член 2.03 от
това Споразумение съгласно раздел 2.07
(b) от Общите
условия

81 000 000

Б. Условия за теглене; срок на теглене
1. Без това да е в ущърб на предвиденото
в част А от този раздел, не следва да се теглят
средства:
(а) за плащания, извършени преди датата
на това Споразумение; или
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(б) по Категория (3) за каквито и да е било
разходи за яз. „Луда Яна“, яз. „Пловдивци“,
яз. „Нейковци“ или яз. „Студена“, освен ако
Заемополучателят не изпълни задълженията си
съгласно раздел I.A.3 и раздел I.A.4 от това
приложение за всеки от съответните язовири.
2. Крайната дата е 31 декември 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Погасителен план
1. Следващата таблица посочва Датите
за погасяване на главницата по Заема и
процента от общия размер на главницата по
Заема, дължим на всяка Дата за погасяване
на главницата („Дял на вноската“). Ако постъпленията по Заема са изтеглени изцяло към
първата Дата на погасяване на главницата,
размерът на главницата по Заема, платим от
Заемополучателя на всяка Дата на погасяване
на главницата, се определя от Банката, като
се умножи: (а) Изтегленият остатък от Заема
към първата Дата на погасяване на главницата по (б) Дела на вноската за всяка Дата
на погасяване на главницата.
Дата на погасяване
на главнцата

Дял на вноската
(изразен в проценти)

На всеки 15 април и
15 октомври
с начална дата 15 април 2017 г.
до 15 април 2028 г.

4,17 %

На 15 октомври 2028 г.

4,09 %

2. Ако постъпленията по Заема не са изтеглени в пълен размер към първата Дата на
погасяване на главницата, размерът на главницата по Заема, дължим от Заемополучателя
на всяка Дата на погасяване на главницата, се
определя, както следва:
(а) Доколкото има теглени постъпления
по Заема към първата Дата на погасяване на
главницата, Заемополучателят следва да погаси изтегления остатък от заема към тази дата
съгласно точка 1 от това приложение.
(б) Всяка сума, изтеглена след първата Дата
на погасяване на главницата, следва да се погаси на всяка Дата на погасяване на главницата,
която следва датата на това теглене, в размери, определени от Банката чрез умножаване
на размера на всяка така изтеглена сума по
дроб, числителят на която е първоначалният
Дял на вноската, посочен в таблицата в точка
1 на това приложение за съответната Дата
на погасяване на главницата („Първоначален
дял на вноската“), а знаменателят е сумата
от всички оставащи първоначални дялове на
вноски за дати на погасяване на главницата,
падащи се на или след тази дата.
3. (а) Средствата по Заема, изтеглени в
рамките на два календарни месеца преди настъпването на която и да било Дата на пога-
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сяване на главницата, за целите единствено на
изчисляването на сумите от главницата, платими
на която и да било Дата на погасяване на главницата, следва да се третират като изтеглени
и дължими на втората Дата на погасяване на
главницата, следваща датата на тегленето, и
следва да бъдат погасявани на всяка Дата на
погасяване на главницата, като се започне с
втората Дата на погасяване на главницата,
следваща датата на тегленето.
(б) Без това да е в ущърб на предвиденото в
буква (а) от тази точка, в случай че в някакъв
момент Банката възприеме система на фактуриране на датите на плащане, съгласно която
фактурите се издават на или след съответната
Дата на погасяване на главницата, предвиденото в тази буква няма да важи за тегления,
извършени след въвеждането на такава система
на фактуриране.
АНЕКС
Раздел I. Дефиниции
1. „Указания за борба с корупцията“ означава
the „Guidelines on Preventing and Combating Fraud
and Corruption in Projects Financed by IBRD
Loans and IDA Credits and Grants“ („Указания
за предотвратяване и борба с измамите и корупцията в проектите, финансирани със заеми
от МБВР и кредити и безвъзмездна помощ на
MAP“) от 15 октомври 2006 г.
2. „Категория“ означава категория, определена в таблицата в раздел IV от приложение 2
към това Споразумение.
3. „Указания за консултанти“ означава „Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowers“ („Указания:
Избор и наемане на консултанти от Заемополучателите на Световната банка“), публикувани
от Банката през май 2004 г. и преработени през
октомври 2006 г.
4. „ОВОС“ означава Оценката на въздействието върху околната среда на Заемополучателя, изготвена и приета от Заемополучателя
на 12 май 2009 г. за язовирите „Луда Яна“,
„Пловдивци“ и „Нейковци“, посочена в раздел
I.A.3 (в) и раздел I.A.4 (ii) от приложение 2 на
това Споразумение.
5. „ПУОС за част В (i) на Проекта“ означава
Плановете за управление на околната среда за
всеки язовир съгласно част В (i) на Проекта,
удовлетворителни за Банката, които трябва да
бъдат изготвени и одобрени от Заемополучателя
чрез МРРБ съгласно раздел I.A.3 (в) и Раздел
I.A.4 (ii) от приложение 2 на това Споразумение,
в които се описват мерките за смекчаване на
въздействието и наблюдение на околната среда
съгласно част В (i), (ii) и (iii) на Проекта.
6. „Финансови отчети“ означава финансовите
отчети, които трябва да се водят по Проекта,
съгласно раздел 5.09 от Общите условия.
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7. „Общи условия“ означава „International
Bank for Reconstruction and Development General
Conditions for Loans“ („Общите условия за заеми
на Международната банка за възстановяване
и развитие“) от 1 юли 2005 г. (с измененията
към 12 февруари 2008 г.).
8. „РППЗ“ означава Рамковата политика
за придобиване на земи, удовлетворителна за
Банката, изготвена и одобрена от Заемополучателя на 24 март 2009 г., която определя
приложимите принципи, правила и процедури
за придобиването на земи по Проекта и която е посочена в раздел I.В.3 и раздел I.A.4 от
приложение 2 на това Споразумение.
9. „Генерален план“ означава общ инвестиционен план, изготвен на регионално равнище
или за даден град, който включва диагностика
на текущото състояние, диагностика на практиките на стопанско управление, общи критерии
на планиране както на водоснабдяването, така
и на канализацията, оценка на потребността от
водоснабдяване и изискванията към канализацията, определяне и очертаване на възможни
технически решения за водоснабдяването и
канализацията, сравняване на алтернативни
решения, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми.
10. „МРРБ“ означава Министерството на
регионалното развитие и благоустройство на Заемополучателя или негов/и правоприемник/ци.
11. „Общини“ означава общините съгласно
определението в националното законодателство
на Заемополучателя, които ще бъдат бенефициенти на Генералните планове, които ще бъдат
разработени съгласно част Б на Проекта.
12. „Оператори“ означава всяка институция,
специализирана в управлението, експлоатацията и поддръжката на язовирната стена и/
или пречиствателната станция за питейна вода
съгласно Закона за водите на Заемополучателя.
13. „ЗИП“ означава Звеното за изпълнението
на проекта, учредено в рамките на МРРБ с Решение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-02-14-383 от 18 март
2009 г., което ще отговаря за изпълнението и
управлението на Проекта.
14. „ОРП“ означава Оперативното ръководство (наръчник) на проекта, одобрено от
Заемополучателя с Решение на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
от 20 октомври 2009 г. и посочено в точка
I.A.2 от приложение 2 на това Споразумение,
което описва процедурите за изпълнението на
Проекта в съответствие с разпоредбите на това
Споразумение и с националната нормативна
база на Заемополучателя, включително, наред
с всичко останало: (i) процедурите, свързани
с организацията на администрацията, възлагането на поръчки, счетоводството, финансовото управление, мониторинга и оценката;

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

и (ii) образци на годишни отчети, заедно с
неговите актуални изменения, извършвани със
съгласието на Банката.
15. „Указания за възлагане на поръчки“
означава „Guidelines: Procurement under IBRD
Loans and IDA Credits“ („Указания: Възлагане
на поръчки по заеми от МБВР и кредити от
MAP“), публикувани от Банката през май 2004 г.
и преработени през октомври 2006 г.
16. „План за възлагане на поръчки“ означава
планът за възлагане на поръчки на Заемополучателя по Проекта от 14 октомври 2009 г.,
посочен в точка 1.16 от Указанията за възлагане на поръчки и точка 1.24 от Указанията
за консултантите, заедно с неговите актуални
изменения в съответствие с разпоредбите на
така посочените точки.
17. „В и К системи“ означава регионалната
и местната инфраструктура на водоснабдяване
и канализация на Заемополучателя („Водоснабдяване и канализация“).
18. „Закон за водите“ означава Законът
за водите на Заемополучателя, обнародван в
„Държавен вестник“, бр. 67 от 27 юли 1999 г.,
в сила от 28 януари 2000 г., заедно с измененията към него.
2606

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМИ
от 1 юли 2005 г.
(с промените, въведени до 12 февруари 2008 г.)
Член I
Встъпителни разпоредби
Раздел 1.01. Приложимост на Общите условия
Настоящите Общи условия излагат известни
уговорки и изисквания, които са общоприложими към Заемните споразумения и към
всички други Юридически споразумения. Те
са приложими в степента, която е предвидена
в съответното Юридическо споразумение. Ако
Заемното споразумение е между страна членка
и Банката, споменаването на термините „Гарант“ и „Гаранционно споразумение“ в настоящите Общи условия трябва да се игнорира.
Ако между Банката и Изпълнителя на проекта
няма Проектно споразумение, споменаването на термините „Изпълнител на проекта“ и
„Проектно споразумение“ в настоящите Общи
условия трябва да се игнорира.
Раздел 1.02. Несъвместимост с Юридически
споразумения
Ако каквато и да е разпоредба на някое
Юридическо споразумение е несъвместима с
разпоредба на настоящите Общи условия, приоритет ще има разпоредбата на Юридическото
споразумение.
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Раздел 1.03. Дефиниции
Винаги когато се използват в настоящите
Общи условия или в Юридическите споразумения (освен ако в Юридическите споразумения
не е предвидено нещо друго), изложените в
приложението термини ще имат значенията,
които са посочени за тях в приложението.
Раздел 1.04. Препратки. Заглавия
Препратките към членове, раздели и приложение в настоящите Общи условия представляват препратки към членовете и разделите и
приложението на настоящите Общи условия.
Заглавията на членовете, разделите и приложението и съдържанието са включени в настоящите Общи условия само за справка и няма да
бъдат вземани под внимание при тълкуването
на настоящите Общи условия.
Член II
Теглене на средства
Раздел 2.01. Заемна сметка. Общи положения за
тегленето на средства. Валута на тегленето
(a) Банката ще завери сумата на Заема по
Заемната сметка във валутата на заема. Ако
Заемът е деноминиран в повече от една валута,
Банката ще раздели Заемната сметка на няколко
подсметки – по една за всяка валута на заема.
(b) Заемополучателят може периодично да
иска теглене на суми по Заема от Заемната
сметка в съответствие с разпоредбите на Заемното споразумение и на настоящите Общи
условия.
(c) Всяко теглене на суми по Заема от Заемната сметка ще се прави във валутата на заема
за съответната сума. Банката – действайки по
искане на Заемополучателя и встъпвайки в
качеството на негов агент, и при определени
от Банката условия – ще купува с изтеглени
от Заемната сметка суми във валутата на заема такава валута, каквато Заемополучателят
поиска в рамките на разумното за покриване
на плащанията за Приемливи разходи.
Раздел 2.02. Специален ангажимент на Банката
По искане на Заемополучателя и при такива условия, каквито бъдат договорени между
Банката и Заемополучателя, Банката може да
поеме специален ангажимент в писмена форма да изплаща суми за Приемливи разходи
независимо от всякакво последващо временно
преустановяване или анулиране от страна на
Банката или Заемополучателя („Специален
ангажимент“).
Раздел 2.03. Заявки за теглене и за получаване
на Специален ангажимент
(a) Когато Заемополучателят пожелае да
изиска теглене от Заемната сметка или да
помоли Банката да поеме Специален ангажимент, Заемополучателят трябва да връчи на
Банката писмена заявка в такава форма и с
такова съдържание, каквито бъдат поискани
от Банката в рамките на разумното. Заявките за теглене, включително документацията,
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изисквана в съответствие с настоящия член,
ще се представят без отлагане във връзка с
Приемливи разходи.
(b) Заемополучателят е длъжен да представи на Банката задоволителни за Банката
доказателства за правомощията на лицето или
лицата, упълномощени да подписват такива
заявки, и заверен спесимен от подписа на
всяко такова лице.
(c) Заемополучателят е длъжен да представя
на Банката такива документи и други доказателства в подкрепа на всяка заявка за теглене,
каквито Банката изиска в рамките на разумното без значение дали това ще става преди,
или след като Банката е разрешила тегленето,
искано със заявката.
(d) Всяка такава заявка, съпътстващи документи и други доказателства трябва да бъдат
достатъчни по форма и съдържание, за да убедят Банката, че Заемополучателят има право
да тегли исканата сума от Заемната сметка и
че сумата, подлежаща на теглене от Заемната
сметка, ще бъде използвана само за посочените
в Заемното споразумение цели.
(e) Банката ще изплаща сумите, изтеглени
от Заемополучателя от Заемната сметка, само
на Заемополучателя или по негово нареждане.
Раздел 2.04. Специални сметки
(a) Заемополучателят може да открива и да
поддържа една или повече специални сметки,
в които Банката може – по искане на Заемополучателя – да депозира сумите, изтегляни от
Заемната сметка като авансови плащания за
целите на Проекта. Всички специални сметки
ще бъдат откривани в приемлива за Банката
финансова институция и при приемливи за
Банката условия.
(b) Депозирането на средствата във всяка
такава специална сметка и плащанията от нея
ще се правят в съответствие със Заемното споразумение и настоящите Общи условия и такива
допълнителни инструкции, каквито Банката
може периодично да определя с уведомяване
на Заемополучателя. Банката може – в съответствие със Заемното споразумение и с посочените
инструкции – да прекратява депозирането на
средства в която и да било специална сметка,
след като връчи уведомление на Заемополучателя. В такъв случай Банката ще уведомява
Заемополучателя за процедурите, които трябва
да бъдат използвани за последващите тегления
от Заемната сметка.
Раздел 2.05. Приемливи разходи
Заемополучателят и Изпълнителят на проекта ще използват средствата на Заема изключително за финансирането на разходи („Приемливи разходи“), които – освен ако в Заемното
споразумение не е посочено друго – трябва да
удовлетворяват следните изисквания:
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(a) Плащането е предназначено за покриване на разумно обоснованите разходи за стоки,
дейности или услуги, които са необходими за
изпълнението на Проекта и които подлежат
на финансиране от средствата на Заема и на
закупуване в пълно съответствие с условията
на Юридическите споразумения.
(b) Плащането не е забранено с решение
на Съвета за сигурност на Организацията на
Обединените нации, взето по Глава VII от
Хартата на ООН; и
(c) Плащането е направено на или след
определената в Заемното споразумение дата
и – при отсъствие на друга договореност с
Банката – е предназначено за разходи, понесени
преди настъпването на Крайната дата.
Раздел 2.06. Финансиране на данъци
Използването на всякакви постъпления по
Заема за покриване на Данъци, наложени от
или на територията на Страната членка по
отношение на или във връзка с Приемливи
разходи или върху внос, производство, обществени поръчки или доставка на стоки и
услуги – ако се разрешава от Юридическите
споразумения – ще се извършва в съответствие с политиката на Банката за икономии и
ефективност при използването на средствата
по отпусканите от нея заеми. За тази цел, ако
Банката установи по което и да е време, че
размерът на всеки такъв Данък е прекомерно
голям или че такъв Данък е дискриминационен
или необоснован по други причини, Банката
може – след връчване на уведомление до
Заемополучателя – да коригира определения
в Заемното споразумение процент на такива
Приемливи разходи, подлежащи на финансиране
от средствата по Заема, така че да се осигури
съответствие с тази политика на Банката.
Раздел 2.07. Рефинансиране на Аванс за подготовка на проект. Капитализиране на Първоначалната такса и лихвата
(a) Ако Банката или Асоциацията са изплатили аванс на страна по Заема за подготовката на Проекта („Аванс за подготовка на
проект“), Банката – от името на тази Страна
по заема – ще изтегли от Заемната сметка на
или след Датата на влизането в сила сумата,
нужна за възстановяване на изтегления и останал непогасен към датата на такова теглене от
Заемната сметка остатък от аванса и за изплащане на всички неизплатени начисления върху
аванса към тази дата. Банката ще изплати така
изтеглената сума на себе си или на Асоциацията
в зависимост от обстоятелствата и ще анулира
оставащата неизтеглена сума от аванса.
(b) Освен ако в Заемното споразумение не
е посочено нещо друго, Банката – от името
на Заемополучателя – ще изтегли от Заемната сметка на или след Датата на влизането в
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сила и ще изплати на себе си сумата на Първоначалната такса, платима в съответствие с
Раздел 3.01.
(c) Ако Заемното споразумение предвижда
финансиране на лихвата и другите начисления
по Заема от средствата по Заема, Банката – от
името на Заемополучателя – ще изтегля от
Заемната сметка при настъпването на всяка
Дата за плащане и ще си изплаща сумата,
необходима за покриването на такава лихва и
другите начислени и платими такси към тази
дата при спазване на определения в Заемното
споразумение лимит за така изтеглената сума.
Раздел 2.08. Преразпределяне
Независимо от отнасянето на каквато и да
е сума по Заема към дадена категория разходи
по Заемното споразумение, ако по което и да е
време Банката определи с разумни основания,
че тази сума ще бъде недостатъчна за финансирането на тези разходи, Банката може – след
връчване на уведомление до Заемополучателя:
(a) да преразпредели всяка друга сума по
Заема, която по мнение на Банката не е необходима за целта, за която е била разпределена
по Заемното споразумение, до степента, необходима за покриване на очаквания недостиг; и
(b) ако това преразпределение няма да покрие напълно очаквания недостиг, да намали
процента на разходите, които подлежат на финансиране от средствата по Заема, за да може
да продължи покриването на тези разходи,
докато всички те бъдат изплатени.
Член III
Условия на заема
Раздел 3.01. Първоначална такса
Заемополучателят е длъжен да плати на
Банката първоначална такса върху сумата на
Заема по ставка, определена в Заемното споразумение („Първоначалната такса“).
Раздел 3.02. Лихва
(a) Заемополучателят е длъжен да плаща
на Банката лихва върху Изтегления остатък
от заема по ставката, определена в Заемното
споразумение; обаче ако Заемното споразумение предвижда Конверсия, тази ставка може
да бъде променяна периодично в съответствие
с разпоредбите на член ІV. Лихвата ще се начислява от съответните дати, на които бъдат
изтеглени сумите, и ще се плаща на всяка Дата
за плащане за изтеклото полугодие.
(b) Ако лихвата върху каквато и да сума
от Изтегления остатък от Заема се основава
на Променлив спред, Банката е длъжна да
уведомява Страните по заема относно определената лихвена ставка за всеки Лихвен период
незабавно след определянето є.
(c) Ако лихвата върху каквато и да е сума
от Изтегления остатък от Заема се начислява
при Променлива ставка, винаги когато поради
промени в пазарната практика, оказващи вли-
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яние върху определянето на приложимата към
тази сума лихвена ставка, Банката реши, че е в
интерес на нейните заемополучатели като цяло
и в неин интерес да се приложи друга база за
определянето на лихвата, различна от посочената в Заемното споразумение и настоящите
Общи условия, Банката може да промени базата
за определянето на лихвения процент с не помалко от тримесечно предизвестие до Страните
по заема относно новата база. Новата база ще
влиза в сила в момента на изтичането на срока
на предизвестието, освен ако някоя Страна по
заема не уведоми Банката през този период
за своите възражения срещу такава промяна,
в който случай промяната няма да се отнася
към съответната сума от Заема.
(d) Независимо от разпоредбите на точка
(а) от настоящия раздел, ако дадена сума от
Изтегления остатък от Заема остане неплатена след като е станала дължима и ако това
неплащане продължи повече от тридесет дни,
тогава Заемополучателят е длъжен да плаща
лихва по Лихвения процент за просрочие
върху забавената сума вместо предвидената в
Заемното споразумение лихвена ставка (или
приложимата съгласно член ІV лихвена ставка
в резултат от Конверсия) до момента, в който
просрочената сума бъде изплатена напълно.
Лихвата по Лихвения процент за просрочие ще
се начислява от първия ден на всеки Период
за олихвяване с лихвен процент за просрочие
и ще се плаща на всяка Дата за плащане за
изтеклото полугодие.
Раздел 3.03. Погасяване
Заемополучателят е длъжен да изплати на
Банката изтегления остатък от Заема в съответствие с условията на Заемното споразумение.
Раздел 3.04. Предсрочно погасяване
(a) След връчването на Банката на предизвестие със срок от не по-малко от четиридесет
и пет дни Заемополучателят може да изплати
на Банката долупосочените суми преди матуритета им на приемлива за Банката дата (при
условие, че Заемополучателят е платил всички
дължими Плащания по заема към тази дата,
включително всякаква надбавка за предсрочно
погасяване, изчислена в съответствие с точка
(b) от настоящия раздел), а именно: (i) целия
изтеглен към тази дата остатък от Заема, или
(ii) цялата главница по един или няколко матуритета на Заема. Всяко частично предсрочно
погасяване на изтегления остатък от заема ще
се прилага по начина, определен от Заемополучателя, или – при отсъствие на указания от
Заемополучателя – по следния начин: (A) ако
Заемното споразумение предвижда отделно
погасяване на определени изплатени суми от
главницата на Заема („Изплатени суми“), пред
срочното погасяване ще се прилага в обратен
ред на Изплатените суми, като Изплатената
сума, която е била изтеглена последна, се погасява първа, и като последният матуритет за
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посочената Изплатена сума се погасява първи;
и (B) във всички други случаи предсрочното
погасяване ще се прилага в обратен ред на
матуритетите на Заема, като последният матуритет се погасява първи.
(b) Надбавката за предсрочно погасяване,
платима съгласно точка (a) от настоящия
раздел, ще бъде сума, определена с разумни
основания от Банката, така че да покрива всякакви разходи на Банката за пренасочване на
сумата, която ще бъде предплатена, от датата
на нейното предсрочно погасяване до датата
на нейния матуритет.
(c) Ако във връзка с която и да е сума по
Заема, подлежаща на предсрочно погасяване, е
била изпълнена Конверсия и Конверсионният
период не е завършил по времето на предсрочното погасяване: (i) Заемополучателят е длъжен
да плати трансакционна такса за предсрочното
прекратяване на Конверсията в такъв размер
или при такава ставка, каквито се обявяват
периодично от Банката и са валидни по време
на получаване от Банката на уведомлението на
Заемополучателя за предсрочното погасяване; и
(ii) Заемополучателят или Банката, в зависимост
от случая, трябва да плати Такса за приключване
на операцията, ако е предвидена такава, във
връзка с преждевременното прекратяване на
Конверсията, в съответствие с Указанията на
МБВР за конверсиите. Трансакционните такси,
предвидени в настоящата точка, и всяка Такса
за приключване на операцията, платима от
Заемополучателя в съответствие с настоящата
точка, трябва да бъдат заплатени не по-късно
от шестдесет дни след датата на предсрочното
погасяване.
Раздел 3.05. Частично плащане
Ако в който и да било момент Банката
получи по-малко от пълната сума по някое
Плащане по заема, дължимо в този момент,
Банката ще има правото да разпредели и да
отнесе така получената сума по всякакъв начин
за целите, предвидени по Заемното споразумение, както определи единствено по свое
собствено усмотрение.
Раздел 3.06. Място на плащането
Всички Плащания по Заема ще се извършват
в мястото, което бъде поискано от Банката в
рамките на разумното.
Раздел 3.07. Валута на плащането
(a) Заемополучателят е длъжен да плаща
всички Плащания по Заема във валутата на
Заема, а ако е била извършена Конверсия по
отношение на която и да било сума по Заема – по начина, който е уточнен подробно в
Указанията на МБВР за конверсиите.
(b) Ако Заемополучателят поиска, Банката – встъпвайки в качеството на агент на Заемополучателя и при такива условия, каквито
бъдат определени от Банката – ще купува
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Валутата на заема при своевременно плащане
от страна на Заемополучателя на достатъчно
средства за целта в приемлива за Банката валута
или валути, но при условие, че въпреки това
Плащането по заема ще се счита за издължено
само тогава и дотолкова, доколкото Банката е
получила това плащане във валутата на заема.
Раздел 3.08. Временна замяна на валутата
(a) Ако Банката вземе обосновано решение,
че е възникнала извънредна ситуация, при
която Банката няма да бъде в състояние да
осигурява по всяко време валутата на заема
за целите на финансирането на Заема, Банката
може да предостави такава заместваща валута
или валути („Заместваща валута на заема“)
за валутата на заема („Оригиналната валута
на заема“), каквато бъде избрана от Банката.
През периода на такава извънредна ситуация:
(i) Заместващата валута на заема ще се счита
за валута на заема за целите на настоящите
Общи условия и Юридическите споразумения;
и (ii) Плащанията по заема ще бъдат извършвани в заместващата валута на заема, като се
прилагат останалите свързани с това финансови
условия в съответствие с принципи, определяни
от Банката в рамките на разумното. Банката
ще уведомява без забавяне Страните по заема
относно възникването на такава извънредна
ситуация, относно Заместващата валута на заема и относно финансовите условия на Заема,
свързани със Заместващата валута на заема.
(b) След уведомлението на Банката по точка (a) от настоящия раздел Заемополучателят
може в тридесетдневен срок да уведоми Банката за своя избор на друга валута, приемлива
за Банката като заместваща валута на заема.
В такъв случай Банката е длъжна да уведоми
Заемополучателя за финансовите условия на
Заема, приложими към споменатата заместваща
валута на Заема, които ще бъдат определени в
съответствие с принципи, установени от Банката
в рамките на разумното.
(c) През периода на извънредната ситуация,
спомената в точка (a) от настоящия раздел, за
предсрочно погасяване на Заема няма да се
дължи никаква надбавка.
(d) След като Банката бъде отново в състояние да осигурява оригиналната валута на
заема, тя – по искане на Заемополучателя – ще
бъде длъжна да промени заместващата валута
на заема с оригиналната валута на заема в съответствие с принципи, установени от Банката
с разумни основания.
Раздел 3.09. Оценяване на валутите
Винаги когато за целите на каквото и да е
Юридическо споразумение стане необходимо
да се определи стойността на една валута, изразена в друга валута, тази стойност ще бъде
стойността, определена като такава с разумни
основания от Банката.
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Раздел 3.10. Начин на плащане
(a) Всяко Плащане по заема, което трябва
да бъде платено на Банката във валутата на
която и да е страна, трябва да бъде извършено
по такъв начин и във валута, придобита по
такъв начин, който е разрешен по законите на
съответната страна за целите на извършването
на това плащане и депозирането на такава
валута по сметката на Банката при един от
депозитарите на Банката, който е упълномощен
да приема депозити в тази валута.
(b) Всички Плащания по заема ще се извършват без ограничения от какъвто и да е
било вид, налагани от Страната членка или на
нейната територия, и без удръжки за каквито
и да е било Данъци, събирани от Страната
членка или на нейната територия.
(c) Юридическите споразумения ще бъдат
свободни от всякакви Данъци, събирани от
Страната членка или на нейна територия във
връзка с тяхното сключване, изпълнение или
регистрация.
Член IV
Конверсия на условията на заемите
Раздел 4.01. Общи положения за конверсия на
условията
(a) Заемополучателят може по всяко време
да поиска преобразуване на условията на Заема
в съответствие със Заемното споразумение, за да
облекчи целесъобразното управление на дълга
си. Всяко такова искане ще се представя от
Заемополучателя на Банката в съответствие с
„Указанията на МБВР за конверсиите“ и след
приемането му от Банката поисканото пре
образуване ще се счита за Конверсия за целите
на настоящите Общи условия.
(b) След приемане от Банката на искането
за Конверсия Банката ще предприеме всички
действия, необходими за осъществяването на
Конверсията в съответствие с настоящите
Общи условия, Заемното споразумение и Указанията на МБВР за конверсиите. Доколкото
за осъществяването на Конверсията са необходими някакви промени на разпоредбите на
Заемното споразумение, регулиращи тегленето
или погасяването на средства по Заема, тези
разпоредби ще се считат за променени от Датата на конверсията. Незабавно след Датата
на изпълнението на всяка Конверсия Банката
ще уведомява Страните по заема за финансовите условия на Заема, включително за всички
преразгледани разпоредби по погасяването и
изменени разпоредби, отнасящи се до тегленето
на средства по Заема.
(c) Освен ако в Указанията на МБВР за
конверсиите не е посочено нещо друго, Заемополучателят е длъжен да плаща трансакционна
такса за всяка Конверсия в такъв размер или
при такава ставка, каквито бъдат обявявани
периодично от Банката и каквито са валидни
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на Датата на изпълнението. Трансакционните
такси, предвидени в настоящата точка, ще
стават дължими не по-късно от шестдесет дни
след Датата на изпълнението.
Раздел 4.02. Конверсия на заем, по който се
начислява лихва по ставка, основаваща се на
променлив спред
Ако Банката приеме искане за Конверсия
на целия Заем или на някаква сума от него,
по която лихвата се начислява по ставка, основаваща се на Променлив спред, Конверсията
ще бъде изпълнена първо чрез фиксиране на
Променливия спред, приложим към тази сума,
във Фиксиран спред за валутата на заема и
добавяне към този Фиксиран спред на Таксата
за фиксиране на променливия спред, а това
ще бъде последвано незабавно от Конверсията,
поискана от Заемополучателя.
Раздел 4.03. Лихва, платима след Конверсия на
лихвения процент или Валутна конверсия
(a) Конверсия на лихвения процент. След
Конверсия на лихвения процент Заемополучателят е длъжен – за всеки Лихвен период през
Конверсионния период – да плаща лихва върху
сумата на изтегления остатък от Заема, към
който се отнася Конверсията, по Променливия
лихвен процент или Фиксирания лихвен процент
в зависимост от това, кой от тях се прилага за
тази Конверсия.
(b) Валутна конверсия на Неизтеглени суми.
След Валутна конверсия в одобрена валута
на всякакви суми от Неизтегления остатък от
Заема Заемополучателят е длъжен – за всеки
Лихвен период през Конверсионния период – да
плаща лихва в одобрената валута за сумата,
която впоследствие бъде изтеглена и дължима,
по съответния Променлив лихвен процент в
момента.
(c) Валутна конверсия на Изтеглени суми.
След Валутна конверсия в одобрена валута на
всякакви суми от Изтегления остатък от Заема
Заемополучателят е длъжен – за всеки Лихвен
период през Конверсионния период – да плаща
лихва в одобрената валута за изтегления остатък
от Заема по Променливия лихвен процент или
Фиксирания лихвен процент в зависимост от
това, кой от тях се прилага за тази Конверсия.
Раздел 4.04. Главница, платима след Валутна
конверсия
(a) Валутна конверсия на Неизтеглени суми. В
случай на Валутна конверсия в одобрена валута
на сума от неизтегления остатък от Заема, така
преобразуваната главница на Заема ще бъде
определена от Банката чрез умножаване на сумата, която ще бъде конвертирана в избраната
деноминационна валута, по Котирания курс незабавно преди Конверсията. Заемополучателят
ще връща главницата, която впоследствие бъде
изтеглена в одобрената валута, в съответствие
с условията на Заемното споразумение.
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(b) Валутна конверсия на Изтеглени суми. В
случай на Валутна конверсия в одобрена валута
на сума от изтегления остатък от Заема така
преобразуваната главница на Заема ще бъде
определена от Банката чрез умножаване на
сумата, която ще бъде конвертирана в избраната деноминационна Валута незабавно преди
Конверсията по един от следните коефициенти:
(i) валутния курс, който отразява сумите от
главницата в одобрена валута, платими от Банката по свързаната с Конверсията трансакция за
валутно хеджиране; или (ii) ако Банката реши
така в съответствие с Указанията на МБВР за
конверсиите – валутнокурсовия компонент на
Котирания курс. Заемополучателят е длъжен
да погаси тази главница в одобрената валута
в съответствие с условията на Заемното споразумение.
(c) Прекратяване на Конверсионен период
преди настъпването на окончателния срок за
погасяването на Заема. Ако Конверсионният
период на Валутна конверсия, приложима към
част от Заема, се прекрати преди настъпването на окончателния срок за погасяването на
тази част, главницата на тази част от Заема,
оставаща дължима във Валутата на заема, в
която тази сума ще бъде превърната обратно
след прекратяването на Конверсионния период,
ще бъде определена от Банката по един от
следните начини: (i) чрез умножаването на тази
сума в одобрената валута на Конверсията по
валутния курс „спот“ или „форуърд“, действащ
между одобрената валута и споменатата валута
на заема за сетълмента на последния ден от
Конверсионния период; или (ii) по такъв друг
начин, какъвто бъде определен в съответствие
с Указанията на МБВР за конверсиите. Заемополучателят е длъжен да погаси тази главница
във валутата на заема в съответствие с условията на Заемното споразумение.
Раздел 4.05. Горна граница на лихвения процент.
Коридор на лихвения процент
(a) Горна граница на лихвения процент. След
определянето на Горна граница на Променливия лихвен процент Заемополучателят е
длъжен – за всеки Лихвен период през Конверсионния период – да плаща лихва върху
сумата от изтегления остатък от Заема, към
който се отнася Конверсията, по Променливия
лихвен процент, освен ако на някоя Дата за
изменяне на ставката ЛИБОР през Конверсионния период Променливият лихвен процент
превишава Горната граница на лихвения процент, в който случай през Лихвения период,
към който се отнася Датата за изменяне на
ставката ЛИБОР, Заемополучателят е длъжен
да плаща лихва за тази сума по равна на Горната граница ставка.
(b) Коридор на лихвения процент. При определянето на Коридор на променливия лихвен
процент Заемополучателят е длъжен – за всеки
Лихвен период през Конверсионния период – да
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плаща лихва върху сумата от изтегления остатък
от Заема, към която се отнася Конверсията,
по Променливия лихвен процент, освен ако на
някоя Дата за изменяне на ставката ЛИБОР
през Конверсионния период Променливият лихвен процент: (i) превишава горната граница на
Коридора на лихвения процент, в който случай
за Лихвения период, към който се отнася Датата
за изменяне на ставката ЛИБОР, Заемополучателят е длъжен да плаща лихва върху тази
сума при ставка, равна на горната граница; или
(ii) пада под долната граница на Коридора на
лихвения процент, в който случай за Лихвения
период, към който се отнася Датата за изменяне на ставката ЛИБОР, Заемополучателят
е длъжен да плаща лихва върху тази сума по
ставка, равна на долната граница.
(c) Надбавка за Горна граница на лихвения
процент или Коридор на лихвения процент. При
определянето на Горна граница на лихвения
процент или Коридор на лихвения процент Заемополучателят е длъжен да плати на Банката
надбавка върху сумата от Изтегления остатък
от Заема, за която се прилага Конверсията,
изчислена: (i) на основата на надбавката, ако
такава съществува, платима от Банката за горна
граница на лихвения процент или лихвен коридор, получени от Банката от неин Контрагент
с цел създаването на исканите Горна граница
на лихвения процент или Коридор на лихвения
процент; или (ii) по такъв друг начин, какъвто
бъде определен в съответствие с Указанията на
МБВР за конверсиите. Такава надбавка трябва
да бъде платена от Заемополучателя не по-късно
от шестдесет дни след Датата на изпълнението.
(d) Предсрочно прекратяване. Освен ако
в Указанията на МБВР за конверсиите не е
посочено нещо друго, за предсрочното прекратяване от Заемополучателя на Горна граница на
лихвения процент или на Коридор на лихвения
процент ще важи следното: (i) Заемополучателят е длъжен да плати трансакционна такса
за предсрочното прекратяване в такъв размер
или при такава ставка, каквито се обявяват
периодично от Банката и са валидни по време
на получаване от Банката на уведомлението
от Заемополучателя за предсрочно прекратяване; и (ii) Заемополучателят или Банката в
зависимост от обстоятелствата трябва да плати
Такса за приключване на операцията, ако е
предвидена такава, във връзка с предсрочното
прекратяване в съответствие с Указанията на
МБВР за конверсиите. Трансакционните такси,
предвидени в настоящата точка, и всяка Такса
за приключване на операцията, платима от
Заемополучателя в съответствие с настоящата
точка, трябва да бъдат заплатени не по-късно
от шестдесет дни след датата на влизането в
сила на предсрочното прекратяване.
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Член V
Изпълнение на проекта
Раздел 5.01. Общи положения по изпълнението
на Проекта
Заемополучателят и Изпълнителят на проекта са длъжни да изпълняват своите съответни
части от проекта:
(a) с необходимата добросъвестност и ефективност;
(b) при спазване на съответните административни, технически, финансови, икономически,
екологични и социални стандарти и практики; и
(c) в съответствие с условията на Юридическите споразумения и настоящите Общи
условия.
Раздел 5.02. Изпълнение на Заемното споразумение и Проектното споразумение
(a) Гарантът няма да предприема или да
разрешава предприемането на каквито и да
било действия, които биха предотвратили или
биха станали пречка за изпълнението на Проекта или изпълнението на задълженията на
Заемополучателя или Изпълнителя на проекта
по Юридическото споразумение, по което те
са страни.
(b) Заемополучателят е длъжен: (i) да осигури изпълнението на всички задължения на
Изпълнителя на проекта, изложени в Проектното споразумение, в съответствие с условията
на последното; и (ii) да не предприема или да
не разрешава предприемането на каквито и
да било действия, които биха предотвратили
или биха станали пречка за това изпълнение.
Раздел 5.03. Предоставяне на парични средства
и други ресурси
Заемополучателят е длъжен да предоставя
или да осигурява предоставянето в нужните
срокове на средствата, оборудването, услугите и
другите ресурси: (a) необходими за Проекта; и
(b) необходими или подходящи, за да се позволи
на Изпълнителя на проекта да изпълни своите
задължения по Проектното споразумение.
Раздел 5.04. Застраховки
Заемополучателят и Изпълнителят на проекта са длъжни да предприемат нужните мерки
за застраховането на всички стоки, които са
необходими за техните съответни части от
проекта и които подлежат на финансиране
от средствата по Заема, срещу рискове, произтичащи от придобиването, транспорта и
доставката на стоките на мястото на тяхното
използване или монтаж. Всяко обезщетение
по такава застраховка трябва да бъде платимо
в свободно използваема валута за заменянето
или поправката на тези стоки.
Раздел 5.05. Придобиване на земя
Заемополучателят и Изпълнителят на проекта са длъжни да предприемат (или да осигурят
предприемането на) всички мерки за придо-
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биването в случай на нужда и когато бъдат
необходими на всякаква земя или поземлени
права, каквито бъдат необходими за изпълнението на техните съответни части от проекта,
и да предоставят без отлагане на Банката след
искане от нейна страна на задоволителни за
Банката доказателства, че такава земя или
поземлени права са на разположение за свързаните с Проекта цели.
Раздел 5.06. Използване на стоките, строителните работи и услугите. Поддръжка на материалната база
(a) С изключение на случаите, когато Банката
се съгласи с нещо друго, Заемополучателят и
Изпълнителят на проекта трябва да осигуряват използването на всички финансирани от
средствата по Заема стоки, строителни работи
и услуги изключително за целите на Проекта.
(b) Заемополучателят и Изпълнителят на
проекта са длъжни да осигуряват по всяко
време правилната експлоатация и поддръжка
на цялата материална база, свързана с техните съответни части от проекта, и бързото
извършване на всички необходими ремонти и
обновяване на тази материална база.
Раздел 5.07. Планове. Документация. Архив
(a) Заемополучателят и Изпълнителят на
проекта са длъжни да предоставят на Банката
всички планове, графици, спецификации, отчети
и договорна документация за своите съответни
части от проекта и всички съществени промени или допълнения на тези документи без
забавяне след тяхното изготвяне и в такива
подробности, каквито изисква Банката в рамките на разумното.
(b) Заемополучателят и Изпълнителят на
проекта са длъжни да водят отчетна документация, достатъчна за отчитане на напредъка
по техните съответни части от проекта (включително разходите по проекта и облагите,
които ще бъдат получени от него), така че да
идентифицират финансираните от средствата по
Заема стоки, строителни работи и услуги и да
представят информация за тяхното използване
в Проекта, и да предоставят тези документи
на Банката след нейно искане.
(c) Заемополучателят и Изпълнителят на
проекта са длъжни да съхраняват всички документи (договори, поръчки, фактури, сметки,
квитанции и други документи), потвърждаващи
извършването на разходите по техните съответни
части от проекта, най-малко в течение на подългия от следните два срока: (i) една година
след получаване от Банката на проверения
от одитори Финансов отчет за периода, през
който е било извършено последното теглене
от Заемната сметка; и (ii) две години след
Крайната дата на Заема. Заемополучателят и
Изпълнителят на проекта са длъжни да дават
възможност на представителите на Банката да
се запознаят с отчетните документи.
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Раздел 5.08. Мониторинг и оценка на Проекта
(a) Заемополучателят е длъжен да спазва
или да осигури спазването на необходимите
политики и процедури, позволяващи постоянното текущо проследяване и оценяване в
съответствие с приемливи за Банката показатели на напредъка на Проекта и постигането
на неговите цели и задачи.
(b) Заемополучателят е длъжен да изготвя
или да осигурява изготвянето на задоволителни
за Банката по форма и съдържание периодични
доклади („Отчети по проекта“) с обобщаване на
резултатите от споменатите по-горе мониторинг
и оценяване и с излагане на препоръчваните
мерки за осигуряване на непрекъснатото ефективно и ефикасно изпълнение на Проекта и за
постигане на целите на Проекта. Заемополучателят е длъжен да представя или да осигурява
представянето на всички Отчети по проекта
на Банката незабавно след тяхното изготвяне,
да предоставя на Банката разумна възможност
да размени мнения със Заемополучателя и
Изпълнителя на проекта по тези доклади и
след това да осъществи препоръчаните мерки,
вземайки под внимание мнението на Банката
по съответния въпрос.
(c) Заемополучателят е длъжен да изготвя
или да осигурява изготвянето и да представи
на Банката не по-късно от шест месеца след
Крайната дата или на такава по-ранна дата,
каквато може да бъде договорена за тази цел
в Заемното споразумение: (i) доклад, описващ
реализацията на Проекта, изпълнението от
страните по Заема, Изпълнителя на проекта и
Банката на техните съответни задължения по
Юридическите споразумения и постигането
на целите на Заема, с такъв обхват и с такава
степен на детайлизация, каквито бъдат поискани
в рамките на разумното от Банката; и (ii) план
за действия, разработен така, че да осигури
устойчивостта на постиженията на Проекта.
Раздел 5.09. Финансово управление. Финансова
отчетност. Одити
(a) Заемополучателят е длъжен да поддържа
или да осигури поддържането на система за
финансово управление и да изготвя финансови
отчети („Финансови отчети“) в съответствие
с последователно прилагани счетоводни стандарти, приемливи за Банката, при което както
поддържането на системата, така и изготвянето
на отчетите трябва да се извършва по такъв
начин, че да отразява адекватно операциите,
ресурсите и разходите, свързани с Проекта.
(b) Заемополучателят е длъжен:
(i) да организира периодични одити на
Финансовите отчети, в съответствие
с Юридическите споразумения, от независими одитори, приемливи за Банката, съгласно приемливи за Банката
последователно прилагани одиторски
стандарти; и
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(ii) не по-късно от датата, определена
в Юридическите споразумения, да
представя или да осигурява представянето на Банката на така одитираните
Финансови отчети, както и на друга
информация относно одитираните
Финансови отчети и споменатите
одитори, каквато Банката може да
изисква от време на време в рамките
на разумното.
Раздел 5.10. Сътрудничество и консултации
Банката и Страните по заема ще си сътрудничат напълно, за да осигурят постигането на
целите и задачите на Заема и Проекта. С тази
цел Банката и Страните по заема са длъжни:
(a) По искане на която и да е от тях да обменят периодично мнения по Проекта, Заема и
изпълнението на техните съответни задължения
по Юридическите споразумения, като представят на другата страна цялата свързана с тези
въпроси информация, която бъде поискана в
рамките на разумното; и
(b) Незабавно да се уведомяват взаимно за
всички обстоятелства, които пречат или заплашват да попречат за постигането на тези цели.
Раздел 5.11. Посещения
(a) Страната членка е длъжна да осигурява
всички разумни възможности на представителите на Банката да посещават всяка част на
нейната територия за цели, свързани със Заема
или Проекта.
(b) Заемополучателят и Изпълнителят на
проекта са длъжни да осигуряват възможност
на представителите на Банката: (i) да посещават всички обекти и строителни площадки,
включени в състава на техните съответни части
от проекта; и (ii) да проверяват стоките, финансирани от средствата по Заема за техните
съответни части от проекта, и всички съоръжения, инсталации, площадки, заводи, сгради,
имущества, оборудване, отчетна документация и
материали, свързани с изпълнението на техните
задължения по Юридическите споразумения.
Член VI
Финансови и икономически данни. Негативен
залог
Раздел 6.01. Финансови и икономически данни
Страната – членка на Банката, е длъжна
да предоставя на Банката цялата информация, която Банката поиска от нея с разумни
основания по отношение на съществуващите
на територията є финансови и икономически
условия, в т. ч. относно платежния си баланс и
Външния си дълг, както и информация относно
своите политически или административни подразделения и относно всяко юридическо лице,
притежавано, контролирано или действащо от
името на или в полза на тази Страна членка
или нейните подразделения, както и за всяка
институция, изпълняваща функциите на централна банка, стабилизиращ валутен фонд или
други подобни функции за Страната членка.
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Раздел 6.02. Негативен залог
(a) Политиката на Банката при предоставянето на заеми на нейните страни членки или
с гаранция на страните членки при нормални
обстоятелства не предвижда търсенето на специално обезпечение от въпросната страна членка
освен гаранцията, че никакъв друг Външен
дълг няма да има приоритет пред заемите на
Банката при отпускането, реализацията или
разпределението на чуждата валута, държана
под контрола на или в полза на тази страна
членка. С тази цел, ако върху каквито и да
е Публични активи бъде учредено Право на
задържане като обезпечение за някакъв Външен дълг, което ще доведе или би могло да
доведе до създаването на приоритет в полза
на кредитора на този Външен дълг при отпускането, реализацията или разпределението на
чужда валута, това Право на задържане – освен
ако Банката не се съгласи с нещо друго – по
силата на самия факт и без разноски за Банката трябва равностойно и пропорционално
да обезпечи всички Плащания по заема, като
Страната – членка на Банката, се задължава
да включи изрична клауза в този смисъл при
създаването или допускането на такова Право
на задържане; при условие обаче, че поради
някаква конституционна или друга юридическа
причина такава клауза не може да бъде включена
спрямо някакво Право на задържане, учредено
върху активите на което и да е от политическите или административните є подразделения,
тази Страна членка е длъжна незабавно и без
разноски за Банката да осигури обезпечение
за всички Плащания по заема, като учреди
равностойно Право на задържане върху други
Публични активи, удовлетворяващи Банката.
(b) Освен ако Банката не се съгласи с нещо
друго, Заемополучателят, който не е член на
Банката, се ангажира със следното:
(i) ако този Заемополучател учреди Право
на задържане спрямо каквито и да е
от активите си като обезпечение за
някакъв свой дълг, това Право на задържане трябва да обезпечи равностойнои пропорционално изплащането на
всички Плащания по заема, а при
създаването на такова Право на задържане ще се включи изрична клауза
в този смисъл без разходи за Банката; и
(ii) ако се учреди законно Право на задържане спрямо каквито и да е активи
на този Заемополучател като обезпечение за някакъв дълг, Заемополучателят се задължава да предостави без
разходи за Банката удовлетворяващо я
равностойно Право на задържане, служещо за обезпечение за всички Плащания по заема.
(c) Разпоредбите на точки (a) и (b) от настоящия раздел няма да се прилагат по отношение
на: (i) каквото и да е Право на задържане,
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учредено върху имуществото по време на закупуването му единствено като обезпечение за
изплащането на покупната цена на това имущество или като обезпечение за изплащането на
дълг, поет за финансиране на закупуването на
това имущество; или (ii) каквото и да е Право
на задържане, възникващо в нормалния процес
на банковите операции и обезпечаващо дълг
с матуритет не по-дълъг от една година след
датата на първоначалното поемане на дълга.
Член VII
Анулиране. Временно преустановяване. Ускоряване на погасяването
Раздел 7.01. Анулиране на Заема от Заемополучателя
След връчване на уведомление до Банката
Заемополучателят може да анулира всяка сума
от Неизтегления остатък от Заема, с изключение на това, че Заемополучателят не може да
анулира никакви суми, които са предмет на
Специален ангажимент.
Раздел 7.02. Временно преустановяване от
страна на Банката
Ако възникне някое от събитията, изброени
в точки от (a) до (m) на настоящия раздел, и
създаденото положение продължава, Банката – след връчване на уведомление до Страните
по заема – може временно да прекрати изцяло
или частично правото на Заемополучателя да
тегли средства от Заемната сметка. Това преустановяване ще продължи до момента, в който
събитието (или събитията), довели до временното преустановяване, вече не съществуват,
освен ако Банката не е уведомила Страните по
заема, че правото за извършване на тегления
е възстановено.
(a) Неизвършено плащане
(i) Заемополучателят не е извършил
плащане (независимо от факта, че
това плащане може да е извършено
от Гаранта или трета страна) по главницата или лихвата или по каквато и
да е друга сума, дължима на Банката
или на Асоциацията: (A) съгласно
Заемното споразумение; или (B) съгласно всякакво друго споразумение между Банката и Заемополучателя;
или (C) съгласно каквото и да е споразумение между Заемополучателя и
Асоциацията; или (D) вследствие на
каквато и да е отпусната гаранция или
друго финансово задължение от какъвто и да е вид, поето от Банката
или от Асоциацията пред трета страна
със съгласието на Заемополучателя.
(ii) Гарантът не е извършил плащане
		 по главницата или лихвата или на
		 каквато и да е друга сума, дължима
		 на Банката или на Асоциацията: (А)
		 съгласно Гаранционното споразуме-
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ние, или (В) съгласно каквото и да
е друго споразумение между Гаранта
и Банката, или (С) съгласно каквото и
да е споразумение между Гаранта и
Асоциацията, или (D) вследствие на
каквато и да е отпусната гаранция или
друго финансово задължение от какъвто и да е вид, поето от Банката
или от Асоциацията пред трета страна
със съгласието на Гаранта.

(b) Неизпълнение на задължение
(i) Някоя Страна по заема не е изпъл		 нила каквото и да е друго свое задъл		 жение по Юридическото споразуме		 ние, по което е страна, или по каквото
		 и да е Споразумение за производни
		 инструменти.
(ii) Изпълнителят на проекта не е из		 пълнил каквото и да е свое задължение
		 по Проектното споразумение.
(c) Измама и корупция. Ако по което и да
е време Банката установи, че представител на
Гаранта или на Заемополучателя или на Изпълнителя на проекта (или на който и да е друг
получател на средства по Заема) е участвал
в корупционни, измамнически и насилствени
действия или заговори във връзка с използването на постъпления по Заема, без Гарантът или
Заемополучателят или Изпълнителят на проекта
(или който и да е друг получател на средства)
да са предприели задоволителни за Банката
своевременни и подходящи мерки за коригиране
на ситуацията при нейното възникване.
(d) Насрещно прекратяване. Банката или
Асоциацията са прекратили изцяло или частично
правото на Страна по заема да прави тегления
по каквото и да е споразумение с Банката или с
Асоциацията поради неизпълнение от Страната
по заема на някое от нейните задължения по
това споразумение или по каквото и да е друго
споразумение с Банката.
(е) Извънредна ситуация.
(i) В резултат от събития, настъпили след
		 датата на Заемното споразумение, е
		 възникнала извънредна ситуация,
		 поради която изпълнението на проекта
		 става невероятно или поради която
		 Страна по заема или Изпълнителя на
		 проекта няма да могат да изпълнят
		 задълженията си по Юридическото
		 споразумение, по което са страна.
(ii) Възникнала е извънредна ситуация,
		 при която продължаването на теглени		 ята по Заема би било в противоречие
		 с разпоредбите на Член III, Раздел 3
		 от Учредителния договор на Банката.
(f) Събитие, настъпило преди влизането в
сила. Банката е установила след Датата на
влизането в сила на Заемното споразумение, че
преди тази дата, но след датата на подписването
на Заемното споразумение, е настъпило каквото
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и да е събитие, което би дало основания на
Банката да прекрати правото на Заемополучателя да извършва тегления от Заемната сметка,
ако Заемното споразумение е било в сила на
датата, на която е настъпило събитието.
(g) Представяне на невярна информация.
Декларация, представена от Страните по заема във или в съответствие с Юридическите
споразумения, или във или по силата на Споразумение за производни инструменти, или
декларация или изявление, направено от страна
по Заема, на което Банката е разчитала при
предоставянето на Заема или сключването на
трансакция по Споразумение за производни
инструменти, се е оказала невярна в каквото
и да е съществено отношение.
(h) Съфинансиране. Настъпило е което и да
е от изброените по-долу събития по отношение
на всякакво финансиране, посочено в Заемното
споразумение като подлежащо на предоставяне
за проекта („Съфинансиране“) от финансираща
организация (различна от Банката или Асоциацията) („Съфинансираща организация“):
(i) Ако Заемното споразумение посочва
дата, на която споразумението със
съфинансиращата организация, предвиждащо съфинансиране („Споразумение за съфинансиране“), трябва да
влезе в сила, то това споразумение не
е влязло в сила до тази дата или до
по-късната дата, която Банката е определила с връчване на уведомление
до страните по Заема („Краен срок
на съфинансирането“); разпоредбите
на настоящата подточка обаче няма
се да прилагат, ако Страните по заема докажат по удовлетворителен за
Банката начин, че на разположение
за Проекта има достатъчно средства
от други източници при условия,
съответстващи на задълженията на
Страните по заема по Юридическите
споразумения.
(ii) При отчитане на положенията в
подточка (iii) от настоящата точка:
(А) правото за теглене на средства
по Съфинансирането е било прекратено временно или е било отменено
изцяло или частично в съответствие
със сроковете на Споразумението за
съфинансиране; или (B) срокът за
изплащане на Съфинансирането е
настъпил преди неговия договорен
матуритет.
(iii) Подточка (ii) от настоящата точка
няма да се прилага, ако Страните по
заема докажат по удовлетворителен
за Банката начин, че: (A) временното преустановяване, анулиране,
отменяне или ускоряване на срока на
погасяването не са били свързани с
това, че получателят на Съфинанси-
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рането не е изпълнил някое от своите
задължения по Споразумението за
съфинансиране; и (B) за Проекта
има на разположение достатъчно
средства от други източници при
условия, съответстващи на задълженията на Страните по заема по
Юридическите споразумения.
(i) Преотстъпване на задължения. Разпореждане с активи. Заемополучателят или Изпълнителят на проекта (или който и да е орган,
отговарящ за изпълнението на която и да било
част от Проекта) без съгласието на Банката: (i)
е преотстъпил правата си върху или прехвърлил
изцяло или частично някои от задълженията си,
произтичащи от Юридическите споразумения;
или (ii) е продал, отдал под наем, прехвърлил,
преотстъпил правата си или по някакъв друг
начин се е разпоредил с някакво имущество
или активи, финансирани изцяло или частично от постъпленията от Заема; разпоредбите
на настоящата точка не са приложими към
сделки, присъщи на нормалната му дейност,
които по мнение на Банката (А) не оказват
съществено и неблагоприятно влияние върху
способността на Заемополучателя или Изпълнителя на проекта (или друг такъв орган по
изпълнението на Проекта) да изпълни което
и да било свое задължение по или поето по
силата на Юридическите споразумения или да
постигне целите на Проекта; и (Б) не оказват
съществено и неблагоприятно влияние върху
финансовото състояние или дейността на Заемополучателя (който не е Страна членка) или
на Изпълнителя на проекта (или на друг такъв
орган по изпълнението на Проекта).
(j) Членство. Страната членка: (i) е била
отстранена временно от членство в Банката или
е престанала да бъде член на Банката; или (ii)
е престанала да бъде член на Международния
валутен фонд.
(k) Състояние на Заемополучателя или Изпълнителя на проекта:
(i) В състоянието на Заемополучателя
(който не е Страна членка) преди
Датата на влизането в сила, както е
било съобщено от него, е настъпило
каквото и да е съществено неблагоприятно измен
ение.
(ii) Заемополучателят (който не е Страна членка) е станал неспособен да
изплаща своите дългове при настъпването на сроковете за тяхното
погасяване или от Заемополучателя
или от други лица са предприети
действия или са заведени дела, в
резултат на които някои от активите на Заемополучателя трябва или
е възможно да бъдат разпределени
между неговите кредитори.
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(iii) Било е предприето някакво действие за разпускането, разформироването или временното преустановяване на дейността на Заемополучателя
(който не е Страна членка) или на
Изпълнителя на проекта (или на
който и да е друг орган, отговорен
за изпълнението на някаква част от
Проекта).
(iv) Заемополучателят (който не е Страна
членка) или Изпълнителят на проекта (или който и да е друг орган, отговорен за изпълнението на някаква
част от Проекта) е прекратил съществуването си в същата юридическа
форма, в която е съществувал към
датата на Заемното споразумение.
(v) По мнение на Банката правният
характер, формата на собственост
или контрол на Заемополучателя
(който не е Страна членка) или на
Изпълнителя на проекта (или на
който и да е друг орган, отговорен
за изпълнението на някаква част от
Проекта) са се изменили в сравнение със съществувалите такива към
датата на Юридическите споразумения по такъв начин, че да окажат
съществено и неблагоприятно въздействие върху способността на Заемополучателя или на Изпълнителя
на проекта (или на друг такъв орган)
да изпълни някое от задълженията
си, възникващо или поето по силата
на Юридическите споразумения, или
да постигне целите на Проекта.
(l) Неприемливост. Банката или Асоциацията
са обявили, че Заемополучателят (който не е
Страна членка) или Изпълнителят на проекта
няма право да получава постъпления от заеми,
предоставени от Банката, или от предоставени от Асоциацията кредити или безвъзмездно
финансиране, или да участва по друг начин в
подготовката или осъществяването на каквито
и да било проекти, финансирани изцяло или
частично от Банката или Асоциацията, в резултат
на решение на Банката или Асоциацията, че
Заемополучателят или Изпълнителят на проекта
са участвали в измамнически, корупционни,
насилствени или заговорнически действия
във връзка с използването на постъпления
по заем, предоставен от Банката, или кредит
или безвъзмездно финансиране, отпуснати от
Асоциацията.
(m) Допълнително събитие. Настъпило е
каквото и да е друго събитие, посочено в Заемното споразумение за целите на настоящия
раздел („Допълнително събитие за временно
преустановяване“).
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Раздел 7.03. Анулиране от страна на Банката
Ако във връзка с някаква сума от Неизтегления остатък от Заема възникне което и
да е от събитията, изброени в точки от (a) до
(f) на настоящия раздел, Банката може чрез
връчване на уведомление до Страните по заема да прекрати правото на Заемополучателя
да извършва тегления по отношение на тази
сума. След връчването на такова уведомление
тази сума се анулира.
(a) Временно преустановяване. Правото на
Заемополучателя да извършва тегления от
Заемната сметка е било временно преустановено по отношение на каквато и да е сума от
Неизтегления остатък от Заема за непрекъснат
период от тридесет дни.
(b) Ненужни суми. По всяко време Банката
реши след консултации със Заемополучателя, че
дадена сума от Неизтегления остатък от Заема
няма да бъде необходима за финансирането на
Приемливи разходи.
(c) Измами и корупция. По всяко време Банката реши спрямо всякаква сума от постъпленията по Заема, че представители на Гаранта
или Заемополучателя или на Изпълнителя на
проекта (или на друг получател на средства от
Заема) са участвали в корупционни, измамнически и насилствени действия или заговори, без
Гарантът, Заемополучателят или Изпълнителят
на проекта (или друг получател на средства по
Заема) своевременно да е предприел навременни и подходящи задоволителни за Банката
действия за коригиране на положението при
възникването му.
(d) Нередност във възлагането на обществени
поръчки. По всяко време Банката: (i) реши, че
обществените поръчки по който и да е договор, финансиран от средствата по Заема, са
в противоречие с процедурите, изложени или
споменати в Юридическите споразумения; и (ii)
определи сумата на разходите по този договор,
която иначе би била приемлива за финансиране
с постъпленията от Заема.
(e) Крайна дата. След настъпване на Крайната дата (по Заемната сметка) остава неизтеглен
остатък от Заема.
(f) Анулиране на гаранция. Банката получи
уведомление от Гаранта в съответствие с Раздел
7.05, отнасящо се към някаква сума по Заема.
Раздел 7.04. Суми, включени в специален ангажимент, които не подлежат на анулиране или
временно преустановяване от страна на Банката
Никакво анулиране или временно преустановяване от страна на Банката няма да се
прилага по отношение на суми по Заема, които
са предмет на Специален ангажимент, с изключение на изрично посочените в Специалния
ангажимент положения.
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Раздел 7.05. Анулиране на гаранции
Ако Заемополучателят не е извършил каквото и да е дължимо Плащане по заема (по
причини, които не са се дължали на някакво
действие или бездействие от страна на Гаранта)
и това плащане бъде извършено от Гаранта,
Гарантът може, след консултация с Банката и
изпращане на уведомление до Банката и Заемополучателя, да преустанови задълженията си по
Гаранционното споразумение по отношение на
всяка сума от неизтегления остатък от Заема
към датата на получаване от Банката на това
уведомление при условие, че тази сума не е
предмет на някакъв Специален ангажимент.
След получаването от Банката на такова уведомление задълженията по отношение на тази
сума ще бъдат прекратени.
Раздел 7.06. Събития за ускоряване на погасяването
Ако настъпи някое от събитията, изброени
в точки от (a) до (f) от настоящия раздел, и
ако възникналото положение продължава през
посочения период (ако е посочен такъв), то
тогава във всеки следващ момент по време
на продължаването на събитието Банката
може по свое усмотрение чрез уведомление
до Страните по заема да обяви целия или част
от Изтегления остатък от Заема към датата
на това уведомление за дължим и подлежащ
на незабавно изплащане заедно с другите дължими Плащания по заема съгласно Заемното
споразумение и настоящите Общи условия.
След такава декларация Изтегленият остатък
от Заема заедно с Плащанията по заема стават
дължими и подлежат на незабавно изплащане.
(a) Неизпълнение на задължение за плащане.
Възникнало е неизпълнение на задължение за
плащане от страна по Заема на каквато и да
било сума, дължима на Банката или Асоциацията: (i) съгласно каквото и да било Юридическо
споразумение; или (ii) по каквото и да е друго
споразумение между Банката и Страната по
заема; или (iii) по каквото и да е споразумение между Страната по заема и Асоциацията
(в случай на споразумение между Гаранта и
Асоциацията – при обстоятелства, които биха
направили невероятен успеха на Гаранта да
покрие своите задължения по Гаранционното
споразумение); или (iv) вследствие на каквато
и да е отпусната гаранция или друго финансово
задължение от всякакъв вид, поето от Банката
или Асоциацията към каквато и да е трета
страна със съгласието на Страната по заема,
като при всеки от посочените случаи такова
неизпълнение на задълженията продължава
през период от тридесет дни.
(b) Неизпълнение на поети задължения.
(i) Възникнало е неизпълнение на
задълженията в изпълнението от
Страна по заема на каквото и да е
друго задължение по Юридическото
споразумение, по което тя е страна,
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или по каквото и да е Споразумение
за производни инструменти и такова
неизпълнение на задълженията продължава през период от шестдесет
дни след връчването на уведомление
за неизпълнението на задълженията
от Банката на Страните по заема.
(ii) Възникнало е неизпълнение на
задълженията в изпълнението от
страна на Изпълнителя на проекта
на което и да е било задължение по
Проектното споразумение и такова
неизпълнение на задълженията продължава през период от шестдесет
дни след връчването на уведомление
за неизпълнението на задълженията
от Банката на Изпълнителя на проекта и Страните по заема.
(c) Съфинансиране. Настъпило е събитието,
посочено в подточка (h) (ii) (B) от Раздел 7.02,
при отчитане на уговорката, формулирана в
подточка (h) (iii) от този раздел.
(d) Прехвърляне на задължения. Разпореждане с активи. Настъпило е което и да е от
събитията, посочени в точка (i) от Раздел 7.02.
(e) Състояние на Заемополучателя или на
Изпълнителя на проекта. Настъпило е което
и да е от събитията, изброени в подточки (k)
(ii), (k) (iii), (k) (iv) или (k) (v) от Раздел 7.02.
(f) Допълнително събитие. Настъпило е каквото и да е друго събитие, посочено в Заемното
споразумение за целите на настоящия раздел,
и то продължава да е налице през периода,
определен в Заемното споразумение (ако има
такъв) („Допълнително събитие за ускоряване
на погасяването“).
Раздел 7.07. Ускоряване на погасяването по време
на конверсионен период
Ако Заемното споразумение предвижда
Конверсии и ако уведомление за ускоряване
бъде връчено през Конверсионния период на
каквато и да е Конверсия в съответствие с
Раздел 7.06: (a) Заемополучателят е длъжен да
плати трансакционна такса за всяко предсрочно
прекратяване на Конверсията в такъв размер или
при такава ставка, каквито бъдат обявявани от
Банката периодично и бъдат валидни на датата
на уведомлението; и (b) Заемополучателят е
длъжен да плати всички Такси за приключване
на операцията, дължими от него по отношение
на евентуалното предсрочно прекратяване на
Конверсията, или пък Банката е длъжна да
плати дължимата от нея Такса за прекратяване
на операцията по отношение на всяко такова
предсрочно прекратяване (след прихващане
на всички суми, дължими от Заемополучателя
по Заемното споразумение) в съответствие с
Указанията на МБВР за конверсиите.
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Раздел 7.08. Валидност на условията след анулиране, временно преустановяване или ускоряване
на погасяването
Независимо от всякакво анулиране, временно
преустановяване или ускоряване на погасяването по настоящия член всички разпоредби на
Юридическите споразумения ще продължат да
действат с цялата си сила и в пълен обем с
изключение на изрично предвиденото в настоящите Общи условия.
Член VIII
Приложимост. Арбитраж
Раздел 8.01. Приложимост
Правата и задълженията на Банката и Страните по заема по Юридическите споразумения
ще бъдат валидни и приложими в съответствие
с условията на споразуменията независимо от
това, дали законът на някоя държава или на
нейно политическо подразделение предвижда
нещо друго. Нито Банката, нито Страните по
заема ще имат правото да предявяват каквито и
да било искове по настоящия член в каквито и
да е съдебни производства и да претендират, че
която и да е от клаузите на настоящите Общи
условия или на Юридическите споразумения
е невалидна или неприложима по силата на
някаква разпоредба от Учредителния договор
на Банката.
Раздел 8.02. Задължения на Гаранта
С изключение на предвиденото в Раздел 7.05
задълженията на Гаранта съгласно Гаранционното споразумение не могат да отпаднат освен
чрез изпълняването им, и то само до степента
на тяхното изпълнение. За изпълняването на
тези задължения не се изисква някакво предварително уведомление, искане или действие
срещу Заемополучателя, нито някакво предварително уведомление или изискване към Гаранта
по отношение на евентуално неизпълнение
на задълженията на Заемополучателя. Тези
задължения не могат да бъдат обезсилени от
нито едно от следните събития: (а) каквато и
е да е отсрочка във времето, облекчение или
отстъпка, предоставени на Заемополучателя;
(b) каквото и да е предявяване, непредявяване
или забавяне на предявяването на каквито и
да било права, пълномощия или претенции за
обезщетение срещу Заемополучателя или във
връзка с каквото и да било обезпечение по Заема;
(c) каквото и да е изменение или разширяване
на разпоредбите на Заемното споразумение,
предвидено в условията му; или (d) каквото и
да е неспазване от страна на Заемополучателя
или на Изпълнителя на проекта на някакво
законово изискване на Страната членка.
Раздел 8.03. Неупражняване на права
Никакво забавяне или бездействие при
упражняването на каквито и да е права, правомощия или основания за получаване на
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обезщетение, притежавани от която и да е
страна по Юридическите споразумения при
неизпълнение на задължения от неизправната
страна, не може да обезсили тези права, правомощия или основания за обезщетение или
да се счита за отказ от тях или за съгласие с
такова неизпълнение. Нито едно действие на
тази страна по отношение на неизпълнението на
задължения или съгласие с такова неизпълнение
не може да повлияе или да обезсили което и
да било право, правомощие или основание за
получаване на обезщетение от тази страна по
отношение на всякакво друго или настъпващо
по-късно неизпълнение.
Раздел 8.04. Арбитраж
(a) Всички спорове между страните по
Заемното споразумение или страните по Гаранционното споразумение и всички искове
на някоя от тези страни срещу която и да е от
останалите страни, произтичащи от Заемното
споразумение или Гаранционното споразумение,
които не са били решени по взаимно съгласие
между страните, се отнасят до арбитраж в арбитражен съд, както се предвижда по-нататък
(„Арбитражен съд“).
(b) Страните по този арбитраж са Банката, от една страна, и Страните по заема – от
друга страна.
(c) Арбитражният съд се състои от трима
арбитри, назначени, както следва: (i) един
арбитър се назначава от Банката; (ii) втори
арбитър се назначава от Страните по заема
или, ако последните не постигнат съгласие,
от Гаранта; и (iii) третият арбитър (наричан
по-нататък „Суперарбитър“) се назначава по
взаимно съгласие между страните или, ако те
не постигнат такова, от президента на Международния съд или, в случай на непосочване
от гореспоменатия президент, от Генералния
секретар на Организацията на обединените нации. Ако някоя от страните не назначи арбитър,
този арбитър се назначава от Суперарбитъра.
В случай на оставка, смърт или неработоспособност на някой от арбитрите, назначени в
съответствие с настоящия раздел, се назначава
арбитър-заместник по същия начин, изложен
в настоящия раздел, по който е бил назначен
първоначалният арбитър, като този заместник
има всички правомощия и задължения на
първоначалния арбитър.
(d) Арбитражно производство съгласно настоящия раздел може да се започне след уведомление от страната, предприемаща производството,
до другата страна. Това уведомление трябва да
съдържа изложение, което описва естеството
на спора или на иска, който се представя пред
арбитраж, характера на търсеното удовлетворение и името на арбитъра, назначен от страната,
предприемаща това производство. В срок от
тридесет дни след това уведомление другата
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страна трябва да уведоми страната, предприела
производството, за името на назначения от тази
друга страна арбитър.
(e) Ако в срок от шестдесет дни след уведомлението за предприемане на арбитражно
производство страните не са се договорили
за Суперарбитър, всяка от страните може да
поиска назначаване на Суперарбитър, както е
посочено в параграф (с) на настоящия раздел.
(f) Арбитражният съд се свиква по време и
на място, определени от Суперарбитъра. След
това самият Арбитражен съд определя къде и
кога ще заседава.
(g) Арбитражният съд взема решения по
всички въпроси от своята компетенция и определя процедурите си съгласно клаузите на
настоящия раздел, освен ако страните не са
се договорили за нещо друго. Всички решения
на Арбитражния съд се вземат чрез гласуване
с мнозинство.
(h) Арбитражният съд трябва да предостави
на всички страни правото на безпристрастно изслушване и да изнесе решението си в
писмена форма. Това решение може да се
произнесе и задочно. Решението, подписано
от мнозинството на арбитрите в Арбитражния
съд, ще се счита за решение на самия съд. На
всяка страна по спора трябва да се предостави подписан екземпляр от решението. Всяко
такова решение, произнесено в съответствие с
разпоредбите на настоящия раздел, е окончателно и обвързващо за страните по Заемното
споразумение и Гаранционното споразумение.
Всяка страна се задължава да спазва и да се
съобразява с всяко решение, произнесено от
Арбитражния съд в съответствие с разпоредбите
на настоящия раздел.
(i) Страните трябва да определят възнаграждението на арбитрите и на другите лица, които
ще са нужни за провеждането на арбитражното
производство. Ако страните не се договорят за
тази сума преди свикването на Арбитражния
съд, сумата се определя от Арбитражния съд в
разумни размери според обстоятелствата. Банката, Заемополучателят и Гарантът са длъжни да
покрият собствените си разходи по арбитражното производство. Разноските на Арбитражния
съд се разпределят поравно между Банката, от
една страна, и Страните по заема – от друга
страна. Всички въпроси относно разпределението на разноските на Арбитражния съд и
относно процедурата по изплащането им ще
бъдат решавани от Арбитражния съд.
(j) Арбитражните клаузи, изложени в настоящия раздел, заменят всякакви други процедури
за решаване на разногласия между страните
по Заемното споразумение и Гаранционното
споразумение или за уреждане на каквито и
да е възникващи във връзка с Юридическите
споразумения претенции на тези страни срещу
някоя от другите страни.
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(k) Ако в срок от тридесет дни след като
екземплярите на арбитражното решение бъдат
връчени на страните то не бъде изпълнено, всяка
страна може: (i) да заведе дело или да възбуди
производство срещу другата страна за принудително изпълнение на арбитражното решение
във всеки съд с компетентна юрисдикция; (ii)
да приложи това решение чрез принудително
изпълнение; или (iii) да търси всякакво друго
подходящо удовлетворение срещу противната
страна във връзка с принудителното изпълнение
на арбитражното решение и на разпоредбите
на Заемното споразумение или Гаранционното
споразумение. Независимо от гореспоменатото
настоящият раздел не дава право на страните
по спора да привеждат в изпълнение решения
срещу която и да е Страна – членка на Банката, освен въз основа на процедура, приложима
по съображения, различни от разпоредбите на
настоящия раздел.
(l) Връчването на каквото и да е уведомление или предизвестие във връзка с някакво
производство съгласно настоящия раздел или
във връзка с всички производства за принудителното изпълнение на решения, произнесени
съгласно настоящия раздел, може да се направи
по начина, посочен в Раздел 10.01. Страните
по Заемното споразумение и Гаранционното
споразумение се отказват изрично от всички
други възможни изисквания към връчването на
такива предизвестия или уведомления.
Член IX
Влизане в сила. Прекратяване
Раздел 9.01. Условия за влизане в сила на Юридическите споразумения
Юридическите споразумения не могат да
влязат в сила, докато на Банката не бъдат
представени задоволителни за нея доказателства
за удовлетворяването на условията, посочени в
точки от (a) до (c) на настоящия раздел.
(a) Подписването и връчването на всички
Юридически споразумения от името на страната
по Заема или от Изпълнителя на проекта като
страна по такова споразумение са надлежно
оторизирани или ратифицирани чрез всички
необходими правителствени и корпоративни
действия.
(b) Ако това бъде поискано от Банката,
заявеното или декларирано пред Банката към
датата на Юридическите споразумения състояние на Заемополучателя (който не е член
на Банката) или на Изпълнителя на проекта
не е претърпяло съществени неблагоприятни
промени след тази дата.
(c) Настъпило е всяко друго събитие, посочено в Заемното споразумение като условие
за неговото влизане в сила („Допълнително
условие за влизане в сила“).
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Раздел 9.02. Юридически становища и удостоверения
Като част от доказателствата, които трябва
да бъдат предоставени съгласно Раздел 9.01, на
Банката трябва да се предостави задоволително
за нея становище или становища от приемлив
за Банката юридически съветник или – ако
Банката поиска това – задоволително за Банката удостоверение от компетентен служител
на Страната – членка на Банката, посочващо
следното:
(a) от името на всяка страна по Заема и
на Изпълнителя на проекта – че Юридичес
кото споразумение, по което те са страни, е
надлежно оторизирано или ратифицирано от и
подписано и връчено от името на тази страна
и че е юридически обвързващо за тази страна
в съответствие с условията на същото; и
(b) всички други въпроси, които са споменати
в Заемното споразумение или са повдигнати
обосновано от Банката за целите на настоящия
раздел във връзка с Юридическите споразумения („Допълнителни юридически въпроси“).
Раздел 9.03. Дата на влизане в сила
(a) Освен ако Банката и Заемополучателят
не се договорят за нещо друго, Юридическите
споразумения ще влязат в сила на датата, на
която Банката изпрати на Страните по заема
и Изпълнителя на проекта уведомление, че
приема доказателствата, изисквани съгласно
Раздел 9.01 („Дата на влизане в сила“).
(b) Ако преди Датата на влизане в сила е
настъпило каквото и да е събитие, което би
дало основания на Банката да отмени правото
на Заемополучателя да извършва тегления от
Заемната сметка, ако Заемното споразумение
беше влязло в сила или ако Банката реши, че
е налице извънредната ситуация, предвидена
в Раздел 3.08 (а), Банката може да отложи изпращането на уведомлението, посочено в точка
(а) на настоящия раздел, докато това събитие
(или събития) или обстоятелства престанат да
съществуват.
Раздел 9.04. Прекратяване на действието на
Юридическите споразумения поради невлизане
в сила
Юридическите споразумения и всички задължения на страните по Юридическите споразумения се прекратяват, ако споразуменията
не са влезли в сила към датата, определена в
Заемното споразумение за целите на настоящия
раздел („Краен срок за влизане в сила“), освен
ако Банката – след разглеждане на причините
за забавянето – не определи по-късен Краен
срок за влизане в сила за целите на настоя
щия раздел. Банката е длъжна да уведоми без
отлагане Страните по заема и Изпълнителя
на проекта за определената по-късна дата на
Крайния срок за влизане в сила.
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Раздел 9.05. Прекратяване на действието на
Юридическите споразумения след пълното погасяване
Юридическите споразумения и всички
задължения на страните по Юридическите
споразумения се прекратяват незабавно след
пълното погасяване на изтегления остатък от
Заема и на всички други дължими Плащания
по заема.
Член X
Други разпоредби
Раздел 10.01. Уведомления и заявления
Всички уведомления и заявления, изисквани
или разрешени за връчване или отправяне съгласно което и да е Юридическо споразумение
или което и да е друго споразумение между
страните, посочени в Юридическото споразумение, трябва да бъдат в писмена форма. Освен
ако в Раздел 9.03 (a) не е предвидено другояче,
тези уведомления и заявления ще се считат
за надлежно връчени или направени, когато
са предадени на ръка или чрез писмо, телекс
или факс (или с други електронни средства,
ако са разрешени съгласно Юридическото
споразумение) на страната, на която се изисква
или разрешава да бъдат връчени или направени, на посочения в съответното Юридическо
споразумение адрес на страната, или на друг
адрес, който тази страна е посочила с уведомление до страната, връчваща уведомлението
или отправяща заявлението. Изпратените по
факс уведомления и заявления следва да бъдат
потвърдени и с пощенско писмо.
Раздел 10.02. Действия от името на Страните
по заема и Изпълнителя на проекта
(a) Представителят, определен от Страна по
заема в Юридическото споразумение, по което
тя е страна (и представителят, определен от
Изпълнителя на проекта в Проектното споразумение) за целите на настоящия раздел, или
всяко лице, упълномощено в писмена форма
от такъв представител за тези цели, може да
извършва всякакви действия, чието извършване
се изисква или разрешава в съответствие със
съответното Юридическо споразумение, и да
подписва всички документи, подписването на
които е необходимо или разрешено в съответствие с това Юридическо споразумение от името
на тази Страна по заема (или, в зависимост от
обстоятелствата, на Изпълнителя на проекта).
(b) Така определеният от Страната по заема
представител или така упълномощеното от този
представител лице може да приема всякакви
промени или разширявания на разпоредбите
на въпросното Юридическо споразумение
от името на тази Страна по заема с писмен
документ, подписан от този представител или
упълномощено лице, при условие, че по мнението на този представител промяната или
разширяването е обосновано при дадените

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

обстоятелства и няма да доведе до съществено
увеличение на задълженията на Страните по
заема по Юридическите споразумения. Банката има право да приема подписването на
всеки такъв документ от такъв представител
или други упълномощени лица като неопровержимо доказателство, че този представител
действително е на такова мнение.
Раздел 10.03. Доказателства за правомощия
Страните по заема и Изпълнителят на проекта са длъжни да представят на Банката: (a) задоволителни доказателства за правомощията
на лицето или лицата, които ще предприемат
каквито и да е действия от името на съответната страна или ще подписват каквито и да е
документи, чието подписване или връчване се
изисква или разрешава съгласно Юридическото споразумение, по което те са страна; и (b)
установено автентичен спесимен от подписа
на всяко такова лице.
Раздел 10.04. Подписване в няколко екземпляра
Всяко Юридическо споразумение може да
бъде подписвано в няколко екземпляра, всеки
един от които ще се счита за оригинал.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дефиниции
1. „Допълнително условие за влизане в сила“
означава всяко условие за влизане в сила, посочено в Заемното споразумение за нуждите
на Раздел 9.01 (c).
2. „Допълнително събитие за ускоряване на
погасяването“ означава всяко събитие за ускоряване, определено в Заемното споразумение
за нуждите на Раздел 7.06 (f).
3. „Допълнително събитие за временно
преустановяване“ означава всяко събитие за
временно преустановяване, посочено в Заемното
споразумение за целите на Раздел 7.02 (m).
4. „Допълнителни юридически въпроси“
означава всякакъв въпрос, посочен в Заемното
споразумение или повдигнат от Банката във
връзка с Юридическите споразумения за целите
на Раздел 9.02 (b).
5. „Одобрена валута“ означава – доколкото
се отнася за Валутна конверсия – всяка одобрена от Банката валута, която след Конверсията
става Валута на заема.
6. „Арбитражен съд“ означава арбитражния
съд, създаден в съответствие с Раздел 8.04.
7. „Активите“ включват имоти, редовен доход
и вземания от всякакъв вид.
8. „Асоциацията“ означава Международната
асоциация за развитие.
9. „Банката“ означава Международната
банка за възстановяване и развитие.
10. „Адрес на Банката“ означава адреса на
Банката, посочен в Юридическите споразумения
за целите на Раздел 10.01.
11. „Заемополучател“ означава страната по
Заемното споразумение, на която се предоставя Заемът.
12. „Адрес на Заемополучателя“ означава
адреса на Заемополучателя, посочен в Заемното
споразумение за целите на Раздел 10.01.
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13. „Представител на Заемополучателя“
означава представителя на Заемополучателя,
посочен в Заемното споразумение за целите
на Раздел 10.02.
14. „Крайна дата“ означава датата, посочена
в Заемното споразумение (или такава по-късна
дата, каквато Банката определи с уведомление
до Страните по заема), след която Банката
може, уведомявайки Страните по заема, да
прекрати правото на Заемополучателя да тегли
от Заемната сметка.
15. „Съфинансираща организация“ означава финансиращата организация (различна от
Банката или Асоциацията), спомената в Раздел
7.02 (h), осигуряваща Съфинансирането. Ако
Заемното споразумение предвижда повече от
една такава финансираща организация, терминът „съфинансираща организация“ се отнася поотделно за всяка от тези финансиращи
организации.
16. „Съфинансиране“ означава финансирането, споменато в Раздел 7.02 (h) и посочено
в Заемното споразумение, което се предоставя
или трябва да бъде предоставено за Проекта
от Съфинансиращата организация. Ако Заемното споразумение посочва повече от едно
такова финансиране, терминът „съфинансиране“ се отнася поотделно за всяко от тези
финансирания.
17. „Споразумение за съфинансиране“ означава споразумението, споменато в Раздел 7.02
(h), с което се предоставя съфинансирането.
18. „Краен срок на съфинансирането“ означава датата, спомената в Раздел 7.02 (h)(i) и
посочена в Заемното споразумение, до която
Споразумението за съфинансиране трябва да
влезе в сила. Ако Заемното споразумение посочва повече от една такава дата, терминът
„Краен срок на съфинансирането“ се отнася
поотделно за всяка от тези дати.
19. „Конверсия“ означава всяко от следващите изменения на условията на целия Заем
или на част от него, което е било поискано от
Заемополучателя и е било прието от Банката:
(a) Конверсия на лихвения процент; (b) Валутна
конверсия; или (c) създаване на Горна граница на лихвения процент или Лихвен коридор
за Променливия лихвен процент. Във всеки
отделен случай Конверсията трябва да е била
предвидена в Заемното споразумение.
20. „Дата на конверсията“ означава – по
отношение на Конверсията – Датата за плащане (или в случай на Валутна конверсия на
сума от Неизтегления остатък от заема – друга
дата, каквато бъде определена от Банката),
на която Конверсията влиза в сила, както е
описано по-подробно в Указанията на МБВР
за конверсиите.
21. „Указания на МБВР за конверсиите“
означава по отношение на дадена Конверсия
„Указанията за конверсия на заемните условия“,
издавани периодично от Банката и валидни в
момента на Конверсията.
22. „Конверсионен период“ означава по
отношение на дадена Конверсия периода от
Датата на конверсията, включително деня на
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тази дата, до последния ден от Лихвения период,
в който посочената Конверсия се прекратява в
съответствие с нейните условия, включително
този ден, но при условие че – изключително с
цел създаването на възможност за окончателно
изплащане на лихвата и главницата по Валутна
конверсия в Одобрена валута – този период
ще завършва на Датата за плащане, незабавно
следваща последния ден от посочения последен
приложим Лихвен период.
23. „Контрагент“ означава страната, с която
Банката сключва сделка за извършването на
операция с производни инструменти за изпълнението на Конверсията.
24. „Валута“ означава валутата на дадена
държава и Специалните права на тираж (СПТ)
на Международния валутен фонд. „Валута на
дадена държава“ означава валутата, която е
законно платежно средство за погасяването
на публични и частни дългове в съответната
държава.
25. „Валутна конверсия“ означава промяна в
одобрена валута на валутата на заема за целия
или за всяка отделна сума от неизтегления или
изтегления остатък от Заема.
26. „Трансакция за валутно хеджиране“ означава по отношение на Валутна конверсия една
или повече сделки за валутен суап, сключени от
Банката с Контрагент във връзка с Валутната
конверсия към Датата на изпълнение в съответствие с Указанията на МБВР за конверсиите.
27. „Период за олихвяване с лихвен процент
за просрочие“ означава, за всякаква просрочена
сума от изтегления остатък от Заема, всеки
Лихвен период, през който такава просрочена
сума остава неизплатена; това обаче важи при
условие, че първият такъв Период за олихвяване
с лихвен процент за просрочие ще започва на
31-вия ден след датата, на която такава сума
става просрочена, а последният такъв Период
за олихвяване с лихвен процент за просрочие
ще завършва на датата, на която съответната
сума бъде изплатена напълно.
28. „Лихвен процент за просрочие“ означава
за всеки Период за олихвяване с лихвен процент за просрочие:
(a) по отношение на всяка сума от Изтегления остатък от Заема, към която се прилага
Лихвеният процент за просрочие и за която
лихвата е била платима по Променлива ставка
непосредствено преди прилагането на Лихвения
процент за просрочие: Променливата ставка
за просрочие плюс половин процент (0.5%); и
(b) по отношение на всяка сума от изтегления остатък от Заема, към която се прилага
Лихвеният процент за просрочие и за която
лихвата е била платима по Фиксирана ставка
непосредствено преди прилагането на лихвения
процент за просрочие: ЛИБОР за просрочие,
плюс фиксирания спред, плюс половин процент (0.5%).
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29. „ЛИБОР за просрочие“ означава процента ЛИБОР за съответния Лихвен период; при
това се разбира, че през първоначалния Период
за олихвяване с лихвен процент за просрочие
ЛИБОР за просрочие ще бъде равен на ЛИБОР за Лихвения период, през който сумата,
спомената в Раздел 3.02 (d), бъде просрочена
за първи път.
30. „Променлива ставка на лихвения процент
за просрочие“ означава Променливата ставка
на лихвения процент за съответния Лихвен
период, като при това се разбира, че през
първоначалния Период за олихвяване с лихвен
процент за просрочие Променливата ставка
за просрочие ще бъде равна на Променливата
ставка на лихвения процент за Лихвения период,
през който сумата, спомената в Раздел 3.02 (d),
бъде просрочена за първи път.
31. „Споразумение за производни инструменти“ означава всяко споразумение за производни инструменти между Банката и Страна по
заема за целите на документалното оформяне
и потвърждаването на една или повече сделки
с производни инструменти между Банката и
съответната Страна по Заема заедно с измененията към него. Терминът „Споразумение за
производни инструменти“ включва всички допълващи го приложения, анекси и споразумения.
32. „Изплатена сума“ означава за всеки
Лихвен период съвкупната главница на Заема,
изтеглена от Заемната сметка през съответния
Лихвен период.
33. Всяко от обозначенията „долар“, „S“ и
„щатски долар“ означава законната парична
единица на Съединените американски щати.
34. „Дата на влизане в сила“ означава датата,
на която Юридическите споразумения влизат
в сила в съответствие с Раздел 9.03 (a).
35. „Краен срок за влизането в сила“ означава датата, спомената в Раздел 9.04, след която
действието на Юридическите споразумения
се прекратява, ако те не са влезли в сила в
съответствие с разпоредбите на този раздел.
36. „Приемлив разход“ означава разход, плащането на който удовлетворява изискванията
на Раздел 2.05 и който следователно е допустим
за финансиране от средствата по Заема.
37. Всяко от обозначенията „евро“, „€“ и
„EUR“ означава законната парична единица
на държавите – членки от Европейския съюз,
които са приели единната валута в съответствие
с Договора за създаване на Европейската об
щност с измененията, въведени в него съгласно
Договора за създаването на Европейския съюз.
38. „Дата на изпълнението“ по отношение на
Конверсия означава датата, на която Банката
е предприела всички действия, необходими
за изпълнението на Конверсията, както бъде
решено от Банката с разумни основания.
39. „Външен дълг“ означава всеки дълг, който
е или може да се окаже платим във валута,
различна от валутата на Страната членка.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

40. „Финансов център“ означава: (a) за всякаква валута, различна от еврото – главният
финансов център за съответната валута; и (b)
за еврото – главният финансов център на всяка
от държавите – членки на Европейския съюз,
която е приела еврото.
41. „Финансова отчетност“ означава финансовата отчетност, която трябва да бъде водена
за целите на Проекта в съответствие с разпоредбите на Раздел 5.09.
42. „Фиксиран лихвен процент“ означава:
(а) след Конверсия на променлив лихвен
процент – фиксирания лихвен процент, приложим към тази сума от Заема, върху която
се разпростира действието на посочената Конверсия, и който е равен или на (i) лихвения
процент, отразяващ фиксираната лихва, плащана от Банката в рамките на Операцията за
хеджиране на лихвата, свързана с посочената
Конверсия (коригирана в съответствие с Указанията на МБВР за конверсиите за разликата,
ако има такава, между посочения Променлив
лихвен процент и този променлив лихвен процент, който се получава от Банката в рамките
на Операцията за хеджиране на лихвата), или
на (ii) котирания процент, ако Банката реши
така в съответствие с Указанията на МБВР за
конверсиите; и
(b) след Валутна конверсия на каквато и да
е сума по Заема, по която в течение на Конверсионния период лихвата трябва да се начислява
по фиксиран лихвен процент, приложимият към
тази сума фиксиран лихвен процент, който е
равен или на (i) лихвения процент, отразяващ
фиксираната ставка на лихвата, плащана от
Банката в рамките на Операцията за хеджиране,
свързана с посочената Валутна конверсия; или
на (ii) лихвения компонент на текущо котирания
процент, ако Банката реши така в съответствие
с Указанията на МБВР за конверсиите.
43. „Фиксиран спред“ означава фиксирания
спред на Банката за първоначалната валута на
заема, валиден в 00:01 ч. сутринта вашингтонско време един календарен ден преди датата
на Заемното споразумение, но при следните
условия: (a) за целите на определянето на Лихвения процент за просрочие съгласно Раздел
3.02 (d), който е приложим към дадена сума от
изтегления остатък от заема, за която лихвата се
дължи по Фиксирана ставка, „Фиксиран спред“
означава фиксирания спред на Банката, валиден
за валутата на деноминацията на тази сума в
00:01 ч. вашингтонско време един календарен ден
преди датата на Заемното споразумение; (b) за
нуждите на фиксирането на Променливия спред
съгласно Раздел 4.02 „Фиксиран спред“ означава
фиксирания спред на Банката за Валутата на
заема, валиден в 00:01 ч. вашингтонско време
на Датата на конверсията; и (c) след Валутна
конверсия на цялата или на която и да е част
от сумата на неизтегления остатък от Заема
в съответствие с Раздел 4.04 (a) Фиксираният

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

спред трябва да бъде коригиран към Датата на
изпълнението по начина, посочен в Указанията
на МБВР за конверсиите.
44. „Разходи в чужда валута“ означава разходи във валутата на всяка страна, различна от
Страната членка, за стоки, строителни работи
или услуги, доставяни от територията на страна,
различна от Страната членка.
45. „Първоначална такса“ означава таксата,
посочена в Заемното споразумение за целите
на Раздел 3.01.
46. „Гаранционно споразумение“ означава
споразумението между Страната членка и
Банката, предвиждащо гарантирането на Заема, заедно с неговите евентуални изменения.
Терминът „Гаранционно споразумение“ включва
настоящите Общи условия, както те са приложими към Гаранционното споразумение, и
всички приложения, анекси и споразумения,
допълващи Гаранционното споразумение.
47. „Гарант“ означава Страната членка, която е страна по Гаранционното споразумение.
48. „Адрес на гаранта“ означава адреса на
гаранта, посочен в Гаранционното споразумение
за целите на Раздел 10.01.
49. „Представител на гаранта“ означава
представителя на гаранта, посочен в Заемното
споразумение за целите на Раздел 10.02.
50. „Поемане на дълг“ включва поемането или гарантирането на дълг, както и всяко
подновяване, продължаване или промяна на
условията на дълга или на неговото поемане
или гарантиране.
51. „Операция за хеджиране на лихвата“
означава по отношение на Конверсия на лихвен процент една или повече сделки за лихвен
суап, сключени от Банката с даден Контрагент
към Датата на изпълнението в съответствие с
Указанията на МБВР за конверсиите във връзка
с въпросната Конверсия на лихвения процент.
52. „Лихвен период“ означава първоначалния
период от и включително датата на Заемното
споразумение до първата Дата за плащане, настъпваща след нея, обаче изключвайки самата
дата, а след първоначалния период – всеки
период, започващ от и включващ Дата за
плащане и завършващ на следващата Дата за
плащане, но без да я включва.
53. „Горна граница на лихвения процент“
означава лимита (тавана), който установява
горна граница за Променливия лихвен процент.
54. „Коридор на лихвения процент“ означава
съчетание от максимална и минимална стойност,
което определя горната и долната граница на
Променливия лихвен процент.
55. „Конверсия на лихвен процент“ означава
промяна на базисния лихвен процент, приложим към цялата сума или към отделна част
от изтегления остатък от Заема, от Променлив
лихвен процент към Фиксиран лихвен процент
или обратно.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

56. „Юридическо споразумение“ означава
което и да е от изброените по-нататък споразумения: Заемното споразумение, Гаранционното
споразумение или Проектното споразумение.
Терминът „Юридически споразумения“ означава
съвкупността от всички тези споразумения.
57. „ЛИБОР“ означава, за всеки лихвен период, лихвения процент за шестмесечни депозити
във валутата на заема, предлаган на Лондонския
междубанков пазар, изразен като годишен процент, който е публикуван на съответната страница
на „Telerate“ в 11:00 ч. сутринта лондонско време
на Датата за изменяне на ставката ЛИБОР за
въпросния Лихвен период. Ако този процент
не бъде публикуван на съответната страница
на „Telerate“, Банката ще поиска от главните
лондонски офиси на четири първокласни банки
да съобщят котировки на ставката, по която
тези банки предлагат шестмесечни депозити
във валутата на Заема на водещи банки на
Лондонския междубанков пазар приблизително
в 11:00 ч. сутринта лондонско време на Датата
за изменяне на ставката ЛИБОР за въпросния
Лихвен период. Ако бъдат осигурени поне две
такива котировки, ставката за Лихвения период
ще бъде средната аритметична величина (както
бъде изчислена от Банката) на котировките. Ако
след поискването бъдат получени по-малко от
две котировки, ставката за лихвения период ще
бъде средната аритметична величина (както бъде
изчислена от Банката) от ставките, котирани от
четири първокласни банки, избрани от Банката
в съответния финансов център, приблизително
в 11:00 ч. сутринта във Финансовия център
на Датата за изменяне на ставката ЛИБОР за
въпросния Лихвен период за заеми във валутата на заема, отпускани на водещи банки за
период от шест месеца. Ако по-малко от две от
така избраните банки дадат такива котировки,
ЛИБОР за този Лихвен период ще бъде равен
на ЛИБОР, който е бил валиден през непосредствено предшестващия го Лихвен период.
58. „Дата за изменяне на ставката ЛИБОР“
означава:
(a) За всякаква валута на заема с изключение на евро – деня, настъпващ два лондонски
банкови дни преди първия ден на съответния
Лихвен период (или: (i) в случай на първоначален Лихвен период – деня, настъпващ два
Лондонски банкови дни преди първия или
петнадесетия ден от месеца, в който е подписано Заемното споразумение, в зависимост
от това кой ден предшества непосредствено
датата на Заемното споразумение; но при
условие, че ако датата на Заемното споразумение се пада на първия или петнадесетия
ден на този месец, Датата за изменяне на
ставката ЛИБОР ще бъде денят, настъпващ
два Лондонски банкови дни преди датата на
Заемното споразумение; и (ii) ако Датата на
конверсията на Валутна конверсия на каквато
и да е сума от неизтегления остатък от Заема
във всяка одобрена валута, различна от евро,
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се пада в ден, различен от Дата за плащане,
първоначалната Дата за изменяне на ставката
ЛИБОР за одобрената валута ще бъде денят,
настъпващ два Лондонски банкови дни преди
първия или петнадесетия ден от месеца, в
който се пада Датата на конверсията, в зависимост от това кой от тези два дни предшества
непосредствено Датата на конверсията; но
при условие, че ако Датата на конверсията
се пада на първия или петнадесетия ден на
този месец, датата за изменяне на ставката
ЛИБОР за одобрената валута ще бъде денят,
настъпващ два Лондонски банкови дни преди
Датата на конверсията);
(b) По отношение на евро – деня, настъпващ два разчетни дни на системата TARGET
преди първия ден на съответния Лихвен период
(или: (i) в случай на първоначален Лихвен
период – деня, настъпващ два разчетни дни
на системата TARGET преди първия или петнадесетия ден от месеца, в който е подписано
Заемното споразумение, в зависимост от това
кой ден предшества непосредствено датата на
Заемното споразумение, но при условие, че ако
датата на Заемното споразумение се пада на
първия или петнадесетия ден на този месец,
Датата за изменяне на ставката ЛИБОР ще
бъде денят, настъпващ два разчетни дни на
системата TARGET преди датата на Заемното
споразумение; и (ii) ако Датата на конверсията на Валутна конверсия в евро на сума от
неизтегления остатък от Заема се пада в ден,
различен от Дата за плащане, първоначалната Дата за изменяне на ставката ЛИБОР за
одобрената валута ще бъда денят, настъпваш
два разчетни дни на системата TARGET преди
първия или петнадесетия ден от месеца, в който
се пада Датата на конверсията, в зависимост
от това кой от тези два дни предшества непосредствено Датата на конверсията, но при
условие, че ако Датата на конверсията се пада
на първия или петнадесетия ден на този месец,
Датата за изменяне на ставката ЛИБОР за
одобрената валута ще бъде денят, настъпващ
два разчетни дни на системата TARGET преди
Датата на конверсията); и
(c) независимо от посоченото в подточки
(a) и (b) на настоящия параграф, ако Банката
реши по отношение на Валутна конверсия в
одобрена валута, че в пазарната практика за
определянето на Дата за изменяне на ставката
ЛИБОР се използва дата, различна от тази,
посочена в споменатите подточки, Датата за
изменяне на ставката ЛИБОР ще бъде тази
друга дата, каквато бъде определена допълнително в съответствие с Указанията на МБВР
за конверсиите.
59. „Правото на задържане“ включва ипотеки, залози, тежести, привилегии и приоритети
от всякакъв вид.
60. „Заем“ означава заема, предвиден в
Заемното споразумение.
61. „Заемна сметка“ означава сметката, открита от Банката в нейните книги на името на
Заемополучателя, по която се заверява сумата
на Заема.
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62. „Заемно споразумение“ означава заемното
споразумение между Банката и Заемополучателя, предвиждащо предоставянето на Заема,
заедно с измененията към него. Терминът „Заемно споразумение“ включва настоящите Общи
условия, както са приложими към Заемното
споразумение, заедно с всички приложения,
добавки и допълнителни споразумения, допълващи Заемното споразумение.
63. „Валута на заема“ означава валутата, в
която е деноминиран Заемът, но при условие,
че ако Заемното споразумение предвижда Конверсии, „Валута на заема“ означава валутата,
в която Заемът е деноминиран в съответния
момент. Ако Заемът е деноминиран в повече
от една валута, терминът „Валута на заема“
се отнася поотделно за всяка от тези валути.
64. „Страна по заема“ означава Заемополучателя или Гаранта. Терминът „Страни по заема“
означава колективно Заемополучателя и Гаранта.
65. „Плащане по Заема“ означава всяка
сума, подлежаща на плащане на Банката от
Страните по заема в съответствие с Юридическите споразумения или настоящите Общи
условия, включително (но не само) всички
суми от изтегления остатък от Заема, лихвата,
Първоначалната такса, лихвата по Лихвения
процент за просрочие (ако има такава), всяка
надбавка за предсрочно погасяване, всяка транс
акционна такса за Конверсия или предсрочно
прекратяване на Конверсия, всяка надбавка,
платима за въвеждането на Горна граница на
лихвения процент или Лихвен коридор, и всяка
Такса за приключване на операцията, платими
от Заемополучателя.
66. „Местен разход“ означава разход: (a) във
валутата на Страната членка; или (b) разход за
стоки, строителни работи или услуги, доставяни
от територията на Страната членка, обаче при
условие, че ако валутата на Страната членка е
също така валута на друга страна, от която се
доставят стоки, строителни работи или услуги, разходът в такава валута за такива стоки,
строителни работи или услуги ще се счита за
разход в чужда валута.
67. „Лондонски банков ден“ означава всеки
ден, в който търговските банки в Лондон са
отворени за нормален бизнес (включително сделки в чужда валута и депозити в чужда валута).
68. „Дата за определяне на матуритета“
означава за всяка Изплатена сума първия ден
от Лихвения период, следващ непосредствено
Лихвения период, през който е била изтеглена
Изплатената сума.
69. „Страна членка“ означава страната членка
на Банката, която е Заемополучател или Гарант.
70. „Дата за плащане“ означава всяка дата,
определена в Заемното споразумение, съвпадаща със или настъпваща след датата на Заемното
споразумение, на която лихвата става платима.
71. „Дата за погасяване на главницата“
означава всяка дата, определена в Заемното
споразумение, при настъпването на която стават
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платими цялата главница или каквито и да е
части от главницата на Заема.
72. „Проект“ означава проекта, описан в
Заемното споразумение, за осъществяването на
който се предоставя Заемът, като описанието
на този проект може да бъде променяно от
време на време по съгласие между Банката и
Заемополучателя.
73. „Проектно споразумение“ означава споразумението между Банката и Изпълнителя на
проекта, отнасящо се към осъществяването на
целия Проект или на част от него, с измененията към него от време на време. Терминът
„Проектно споразумение“ включва настоящите
Общи условия, както те се отнасят към Проектното споразумение, и всички приложения,
добавки и допълнителни споразумения, допълващи Проектното споразумение.
74. „Изпълнител на проекта“ означава юридическо лице (различно от Заемополучателя
или Гаранта), което е отговорно за осъществяването на целия Проект или на част от него и
което е страна по Проектното споразумение.
Ако Банката сключи Проектно споразумение
с повече от едно такова лице, терминът „Изпълнител на проекта“ ще се отнася поотделно
за всяко такова лице.
75. „Адрес на Изпълнителя на проекта“
означава адреса на Изпълнителя на проекта,
посочен в Проектното споразумение за целите
на Раздел 10.01.
76. „Представител на Изпълнителя на проекта“ означава представителя на Изпълнителя на
проекта, посочен в Проектното споразумение
за целите на Раздел 10.02 (a).
77. „Аванс за подготовка на проект“ означава
аванса за подготовката на проекта, посочен в
Заемното споразумение и който се погасява в
съответствие с Раздел 2.07 (a).
78. „Отчет по проекта“ означава всеки
доклад или отчет по проекта, който трябва
да бъде изготвен и предоставен на Банката в
съответствие с Раздел 5.08 (b).
79. „Публични активи“ означава активи на
Страната членка на което и да е от политическите или административните є подразделения
и на който и да е орган/субект, притежаван,
контролиран или действащ от името на или в
полза на Страната членка или на което и да е
от тези подразделения, в т. ч. злато и активи
в чужда валута, притежавани от всяка институция, изпълняваща функциите на централна
банка, на стабилизационен валутен фонд или
други подобни функции за Страната членка.
80. „Съответната страница на Telerate“ означава страницата на системата „Dow Jones
Telerate“, определена като страница за показване
на ЛИБОР за депозити във валутата на заема
(или такава друга страница, която може да
замени въпросната страница в тази система,
или такава друга система, която може да бъде
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избрана от Банката за доставчик на информация с цел показване на сравними с ЛИБОР
ставки или цени).
81. „Съответна част от проекта“ означава,
за Заемополучателя и за всеки Изпълнител на
проекта, частта от Проекта, която се посочва
в Юридическите споразумения като изпълнявана от него.
82. „Котирана ставка“ означава:
(a) За Конверсия на лихвения процент от
Променлив лихвен процент във Фиксиран
лихвен процент – фиксирания лихвен процент, определен от Банката към Датата на
изпълнението въз основа на Променливия
лихвен процент и пазарните ставки, котирани
от утвърдени доставчици на информация и
отразяващи Конверсионния период, валутната
сума и условията за погасяването на сумата по
Заема, за които се отнася дадената Конверсия.
(b) За Конверсия на лихвения процент от
Фиксиран лихвен процент в Променлив лихвен
процент – променливия лихвен процент, оп
ределен от Банката за Датата на изпълнението
въз основа на Фиксирания лихвен процент и
пазарните ставки, котирани от утвърдени доставчици на информация и отразяващи Конверсионния период, валутната сума и условията
за погасяването на сумата по Заема, за които
се отнася дадената Конверсия.
(c) За Валутна конверсия на суми по неизтегления остатък от Заема – валутния курс
между Валутата на заема непосредствено преди
Конверсията и одобрената валута, определен от
Банката за Датата на изпълнението въз основа
на пазарните валутни курсове, котирани от
утвърдени доставчици на информация.
(d) За Валутна конверсия на суми от изтегления остатък от Заема всяка от следните
ставки: (i) валутният курс между валутата на
заема непосредствено преди Конверсията и
одобрената валута, определен от Банката за
Датата на изпълнението въз основа на пазарните валутни курсове, котирани от утвърдени
доставчици на информация; и (ii) фиксираният
или променливият лихвен процент (според
това кой от тях се прилага към Конверсията),
определен от Банката за Датата на изпълнението в съответствие с Указанията на МБВР
за конверсиите въз основа на приложимата
към тази сума лихва непосредствено преди
Конверсията и пазарните ставки, котирани от
утвърдени доставчици на информация, отразяващи Конверсионния период, валутната сума и
условията за погасяването на сумата по Заема,
за която се отнася Конверсията; и
(e) При предсрочно прекратяване на Конверсия – всеки един от показателите, приложени от
Банката за целите на изчисляването на Таксата
за приключване на операцията към датата на
предсрочното прекратяване в съответствие с
Указанията на МБВР за конверсиите, въз основа на пазарни ставки, котирани от утвърдени
доставчици на информация и отразяващи оста-
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ващия Конверсионен период, валутната сума и
условията за погасяването на сумата от Заема,
за която се отнасят Конверсията и съответното
предсрочно прекратяване.
83. „Специален ангажимент“ означава всеки
специален ангажимент, поет от Банката или
който може да бъде поет от нея в съответствие
с Раздел 2.02.
84. „Разчетен ден на системата TARGET“
означава всеки ден, в който Трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент
на експресни преводи в реално време работи
за извършването на разчети в евро.
85. „Данъците“ включват налози, сборове,
такси и мита от всякакъв род независимо от
това дали са действали към датата на сключването на Юридическите споразумения, или са
били въведени след това.
86. „Суперарбитър“ означава третия арбитър,
назначен в съответствие с Раздел 8.04 (c).
87. „Такса за приключване на операцията“
означава – в случай на предсрочно прекратяване на Конверсия: (a) сумата, подлежаща на
изплащане от Заемополучателя на Банката, равна
на нетната обща сума, платима от Банката по
сделките, предприети от Банката за прекратяване на Конверсията, или – ако такива сделки
не са били предприети – сумата, определена
от Банката въз основа на Котираната ставка и
представляваща равностойността на тази нетна
обща сума; или (b) сумата, платима от Банката
на Заемополучателя, равна на нетната обща сума,
подлежаща на получаване от Банката по сделките, предприети от Банката за прекратяване на
Конверсията, или – ако не са били предприети
такива сделки – сумата, определена от Банката
въз основа на Котираната ставка и представляваща равностойността на тази нетна обща сума.
88. „Неизтеглен остатък от Заема“ означава
сумата по Заема в даден момент, оставаща
неизтеглена от Заемната сметка.
89. „Променлив лихвен процент“ означава
променливия лихвен процент, равен на сбора
от: (1) ставката ЛИБОР за първоначалната
валута на заема и (2) Променливия спред, ако
лихвата се начислява по ставка, основаваща се
на Променливия спред, или Фиксирания спред,
ако лихвата се начислява по ставка, основаваща
се на Фиксиран спред, при условие че:
(a) след провеждане на Конверсия на лихвения процент от Фиксиран лихвен процент
„Променливият лихвен процент“, приложим към
сумата от Заема, за която се отнася Конверсията,
ще бъде равен на една от следните величини:
(i) сбора от: (a) ЛИБОР за Валутата на заема и
(b) спреда по ЛИБОР (ако има такъв), платим
от Банката в рамките на операцията по лихвено
хеджиране, отнасяща се към Конверсията (коригиран в съответствие с Указанията на МБВР
за конверсиите за разликата, ако съществува
такава, между Фиксирания лихвен процент и
фиксирания лихвен процент, подлежащ на получаване от Банката в рамките на Операцията
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по лихвено хеджиране); или (ii) Котираната
ставка, ако Банката реши така в съответствие
с Указанията на МБВР за конверсиите;
(b) след Валутна конверсия в одобрена валута
на сума от неизтегления остатък от Заема и след
теглене на такава сума „Променливият лихвен
процент“, приложим към тази сума, ще бъде равен
на сбора от: (i) ЛИБОР за одобрената валута
плюс (ii) Променливия спред, ако лихвата за
тази сума се начислява по ставка, основаваща
се на Променлив спред, или Фиксирания спред,
ако лихвата за тази сума се начислява по ставка,
основаваща се на Фиксиран спред; и
(c) след Валутна конверсия в одобрена валута на сума от изтегления остатък от Заема,
която през Конверсионния период се олихвява
по променлив лихвен процент, приложимият
към тази сума „Променлив лихвен процент“
ще бъде равен или на (i) сбора от: (a) ЛИБОР
за одобрената валута плюс (b) платимия от
Банката спред по ЛИБОР (ако има такъв) по
Операцията за валутно хеджиране, отнасяща се
към Валутната конверсия; или (ii) ако Банката
реши така в съответствие с Указанията на МБВР
за конверсиите – на лихвения компонент на
Котираната ставка.
90. „Променлив спред“ за всеки Лихвен
период означава: (1) стандартния променлив
спред на Банката за Заеми, валиден в 00:01 ч.
сутринта вашингтонско време един календарен
ден преди датата на Заемното споразумение;
(2) минус (или плюс) среднопретегления марж
за лихвения период под (или над) ЛИБОР
или друга референтна ставка за шестмесечни
депозити по отношение на непогасения дълг
на Банката или на части от него, заделени за
финансирането на заеми, олихвявани по основаващи се на Променлив спред ставки, така
както бъдат разумно определени от Банката
и изразени като годишен процент. В случай
на Заем, деноминиран в повече от една валута, терминът „Променлив спред“ се прилага
поотделно за всяка от тези валути.
91. „Такса за фиксиране на променлив
спред“ при Конверсия на целия Заем или на
част от него, олихвявана при базираща се на
Променлив спред ставка, означава таксата на
Банката, която е валидна за такава Конверсия
в 00:01 ч. сутринта по вашингтонско време
един календарен ден преди изпълнението на
Конверсията.
92. „Изтеглен остатък от Заема“ означава
сумите по Заема, изтеглени от Заемната сметка
и оставащи непогасени в дадения момент.
93. Всяко от обозначенията „йена“, „¥“ и
„JPY“ означава законната валута на Япония.
2607
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за изменение на Споразу мението меж д у
правителството на Република България и
правителството на Република Естония за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация
(Утвърдено с Решение № 61 от 3 февруари
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
10 февруари 2011 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Естония (наричани по-нататък „страни“),
като страни по Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Република Естония за взаимна
защита и обмен на класифицирана информация,
подписано в София на 8 март 2005 г. (наричано
по-нататък „споразумението“),
съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от
споразумението,
се договориха да изменят споразумението,
както следва:
1. В чл. 5 ал. 1 се променя по следния начин:
„(1) Компетентните органи на страните са:
За Република България:
– Държавна комисия по сигурността на
информацията.
За Република Естония:
– Национален отдел по сигурността, Министерство на отбраната.“
2. Добавя се нова ал. 7 в чл. 5 в следния
смисъл:
„(7) Страните се информират взаимно по
дипломатически път за всяка последваща промяна на техните компетентни органи.“
Подписано в София на 22.11.2010 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, естонски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия при тълкуването меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Естония:
Цвета Маркова,
Н. Пр. Рейн Ойдекиви,
председател на
извънреден и пълномощен
Държавната комисия
посланик на Република
по сигурността на
Естония в Република
информацията
България
2719
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на
имоти от жилищния фонд на Министерството
на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията на
свободно договаряне (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.,
изм., бр. 3 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за
начисляване и разходване на средствата за
развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране
на служителите от Агенцията по вписвания
та (обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 61 от 2005 г., бр. 24, 71 и 88 от 2008 г. и
бр. 7 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се създава нова т. 7 със
следното съдържание:
„7. по своя инициатива или по сигнал може
да извършва проверки на жилищните условия
на картотекираните лица.“
§ 2. В чл. 7, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не притежават в населеното място, в което
служат (работят), собственост или вещно право
на ползване върху жилище или вила, годни за
постоянно обитаване, респективно върху ателие
или гараж; негодността се доказва с документ,
издаден от компетентните органи; изискването се прилага и за населеното място, в което
живеят при условията на свободно договаряне,
когато е различно от това по местослужене
(месторабота);“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. заверено от наемателя копие от договора
за наем – за военнослужещите и цивилните
служители, които ползват под наем жилища
при условията на свободно договаряне.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. втора група – наематели на свободно
договаряне.“
§ 5. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. ползват жилища при условията на свободно договаряне, които не са собственост на
техни съпрузи/съпруги, роднини по права линия
без ограничения, по съребрена линия до втора
степен включително и по сватовство до втора
степен включително.“
§ 6. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 за предходния
месец се подават до 5-о число на всеки месец
в деловодството по местослужене (месторабота)
до жилищните комисии по чл. 5, ал. 1.“

§ 1. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя
„без директора на дирекция „Информационно
обслужване и технологии“;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. втора група – регионални директори; началници на отдели, без началниците на отдели
в дирекция „Информационно обслужване и
технологии“; финансов контрольор и служителите от звено „Сигурност на информацията“;“.
3. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „без началниците на сектори и служителите в дирекция „Информационно обслужване
и технологии“;“.
4. Създава се т. 7:
„7. седма група – директора; началниците
на отдели; началниците на сектори и служителите, работещи в дирекция „Информационно
обслужване и технологии“ на Агенцията по
вписванията.“
§ 2. В чл. 9, т. 2 се създава буква „ж“:
„ж) седма група – от 10 до 30 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1 и 2.“
§ 3. В чл. 11, т. 2 думите „служителя по
сигурността на информацията“ се заменят
със „служителите от звеното „Сигурност на
информацията“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Списъците на картотекираните лица
към 30 юни 2011 г. да се изготвят въз основа
на документи по чл. 7, ал. 2.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 11.01.2011 г.
с изключение на § 1 – 3 и 6, които влизат в
сила от датата на обнародването на наредбата
в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
2677

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Попова
2733

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните
посредници (обн., ДВ, бр. 97 от 2006 г.; попр.,
бр. 4 от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2008 г., бр. 28
от 2009 г. и бр. 102 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 142 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думите „може да бъде изложен,“ се добавя „политики за възнагражденията
съгласно раздел Iа, които насърчават ефективното управление на риска“.
2. В ал. 2 се правят следните промени:
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а) в т. 6, буква „а“ след израза „секюритизационни сделки,“ се добавя „включително на
репутационния риск (какъвто възниква във
връзка със сложни структури или продукти)“,
а след думите „инвестиционният посредник е“
се добавя „инвеститор,“;
б) точка 10 се изменя така:
„10. относно ликвидния риск:
а) разработени са устойчиви стратегии,
политики, процедури и системи за установяване, измерване, управление и наблюдение на
ликвидния риск, които са:
1. за подходящи времеви хоризонти, включително за един работен ден, с цел осигуряване поддържането на адекватно равнище на
ликвидни буфери;
2. съобразени с групите дейности, валутите
и лицата и включват подходящи механизми за
разпределение на разходите, ползите и рисковете, свързани с ликвидността;
3. съответстват на комплексността, рисковия
профил, обхвата на дейност на инвестиционния
посредник и толеранса към риск, установен от
управителния орган;
4. отразяват значимостта на инвестиционния
посредник във всяка държава членка, в която
той упражнява дейност;
б) инвестиционният посредник информира
за нивото на толеранс към риска за всяка
група дейности;
в) разработени са методологии за установяване, измерване, управление и текущия контрол на
източниците на финансиране, които обхващат:
1. текущите и прогнозираните значими парични потоци, произтичащи от активи, задължения и задбалансови позиции, включително
условните задължения;
2. възможния ефект на репутационния риск;
г) инвестиционният посредник разглежда
алтернативни сценарии по отношение на ликвидните си позиции и на редуциращите риска
фактори, като допусканията, на които се основават решенията му във връзка с източниците на
финансиране, подлежат на редовен преглед; в
тази връзка алтернативните сценарии обхващат
по-специално задбалансовите позиции и другите
условни задължения, включително задълженията на предприятия с предмет на дейност
секюритизация или други лица със специална
цел, по отношение на които инвестиционният
посредник действа като спонсор или предоставя
значителна ликвидна подкрепа;
д) инвестиционният посредник взема под
внимание възможното въздействие на спецификата на посредника и на пазара като цяло,
както и комбинирани алтернативни сценарии;
инвестиционният посредник взема предвид различни времеви хоризонти и различни степени
на симулирани условия на криза;
е) инвестиционният посредник коригира
своите стратегии, вътрешни политики и лимити
в зависимост от ликвидния риск и разработва
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ефективни планове за непредвидени обстоятелства, като отчита резултатите от алтернативните
сценарии, посочени в буква „г“;
ж) за преодоляване на възможни ликвидни
затруднения инвестиционният посредник разработва планове за непредвидени обстоятелства,
съдържащи подходящи стратегии и мерки за
прилагането им при евентуален недостиг на
ликвидност; тези планове подлежат на редовно
тестване, актуализиране въз основа на получените резултати от алтернативните сценарии,
посочени в буква „г“; плановете се докладват
на управителния орган на инвестиционния
посредник и се одобряват от него, като вътрешните политики и процеси могат да бъдат
съответно коригирани.“
§ 2. В глава петнадесета се създава раздел Iа:
„Раздел Іа
Политики за възнагражденията
Чл. 142а. (1) Инвестиционните посредници
приемат и прилагат политики относно възнагражденията, които включват заплати и други
финансови и материални стимули, включително
облаги, свързани с пенсиониране, за следните
категории персонал:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни функции, и
4. всички служители, чиито възнаграждения
са съразмерни с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват
съществено влияние върху рисковия профил
на инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционният посредник следва
следните принципи при прилагане политиката
за възнагражденията, като се вземат предвид
естеството, мащабът и комплексността на неговата дейност, структурата на вътрешната му
организация и обхватът на извършваните от
него инвестиционни услуги и дейности:
а) осигуряване на надеждно и ефективно
управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава допуснатото
от инвестиционния посредник ниво;
б) съответствие със стратегията, целите,
ценностите и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, както и прилагане на
мерки за избягване на конфликти на интереси.
(3) Инвестиционните посредници могат да
определят освен постоянно, така и променливо
възнаграждение, които трябва да бъдат в такова
съотношение, че постоянното да представлява
достатъчно висок дял от общото възнаграждение, както и да позволява прилагането на
гъвкава политика относно променливото възнаграждение, включително възможността то
да не бъде изплащано.
Чл. 142б. (1) Надзорният орган на инвестиционния посредник, а при липса на такъв
управителният му орган приема, периодично
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подлага на преглед основните принципи на
политиката за възнагражденията и е отговорен
за нейното прилагане.
(2) Звеното за вътрешен одит извършва
периодичен преглед поне веднъж годишно на
прилагането на политиката за възнагражденията. В случай че инвестиционният посредник
няма създадено звено за вътрешен одит, периодичният преглед се извършва от отдела за
вътрешен контрол.
(3) Служителите, изпълняващи контролни
функции, са независими от служителите на
инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, разполагат с подходящи правомощия и получават възнаграждения съобразно
степента на постигане на целите, свързани с
техните функции, независимо от резултатите от
дейностите, постигнати от структурните звена,
които контролират.
(4) Върху възнагражденията на ръководните
сред служителите по чл. 142а, ал. 1, т. 2 и 3
лица се осъществява надзор пряко от комитета по възнагражденията. В случай че такъв
комитет не е създаден, надзорът се извършва
от надзорния орган, съответно при липса на
такъв – от управителния орган на дружеството.
Чл. 142в. (1) Променливото възнаграждение
е обвързано с резултатите от дейността, като
неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за дейността на отделното
лице, на съответното структурно звено, както
и на цялостните резултати на инвестиционния
посредник. При оценката на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови,
така и нефинансови критерии.
(2) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на променливите
възнаграждения да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
инвестиционния посредник рискове.
(3) Оценката на резултатите от дейността,
използвана за изчисляване на променливите
възнаграждения и разпределението им, включва
корекция за всички видове настоящи и бъдещи
рискове и отчита цената на капитала, както и
необходимата ликвидност.
(4) Общият размер на променливото възнаграждение не ограничава способността на
инвестиционния посредник да поддържа и
подобрява капиталовата си база.
(5) Променливото възнаграждение не се
изплаща посредством инструменти или методи,
които улесняват заобикалянето на изискванията
на наредбата.
(6) Инвестиционният посредник може да
предоставя гарантирано променливо възнаграждение единствено на новоназначени служители
и го изплаща само първата година.
(7) Обезщетенията, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са
определени по такъв начин, че да не се възнаграждава неуспехът.
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(8) Лицата по чл. 142а, ал. 1 не могат да
използват лични стратегии за хеджиране или
застраховане, свързани с възнагражденията или
отговорността, с цел да се намали ефектът на
отчитането на риска, заложен във възнагражденията им.
Чл. 142г. (1) Променливото възнаграждение,
включително отложената му част, се изплаща
само ако това не застрашава стабилността на
инвестиционния посредник, като се вземат
предвид:
1. финансовото състояние на инвестиционния
посредник, и
2. резултатите от дейността на инвестиционния посредник, на структурното звено и на
приноса на съответния служител.
(2) Ако е налице отрицателен или незадоволителен финансов резултат, променливите
възнаграждения се ограничават чрез намаляване
на плащанията по разсрочените възнаграждения
или възстановяване на изплатени или придобити
възнаграждения.
Чл. 142д. (1) Не по малко от 50 % от
променливото възнаграждение представлява
съвкупност от следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани с
акции, както и равностойни непарични инструменти, които са част от капитала на инвестиционния посредник, в случай че инвестиционният
посредник не е публично дружество; и
2. инструменти по чл. 6а, които по подходящ начин отразяват кредитното качество на
инвестиционния посредник.
(2) Инструментите по ал. 1 подлежат на
подходяща политика на ограничаване на прехвърлянето им, целяща постигане на съответствие
между стимулите и дългосрочните интереси
на инвестиционния посредник. Това правило
се прилага както за частта от променливото
възнаграждение, разсрочена в съответствие с
ал. 3, така и за частта, която не е разсрочена.
(3) Не по-малко от 40 % от променливото
възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност от три до пет години в
зависимост от икономическия цикъл, естеството
на дейността на инвестиционния посредник и
произтичащите от това рискове, както и от
длъжността на съответния служител.
(4) За лицата, получаващи променливо
възнаграждение в особено голям размер, разсрочената част по ал. 3 е най-малко 60 %.
(5) Изплащането на разсрочено променливо
възнаграждение се извършва пропорционално
или чрез постепенно нарастване през периода
на разсрочване.
Чл. 142е. (1) Когато инвестиционният посредник предвижда облаги, свързани с пенсиониране, неговата пенсионна политика съответства
на бизнес стратегията, целите, ценностите и
дългосрочните му интереси.
(2) При пенсиониране облагите по ал. 1
се предоставят под формата на определените
в чл. 142д, ал. 1 инструменти и подлежат на
петгодишен период на ограничаване на прехвърлянето им.
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(3) В случай на прекратяване на правоотношението преди изпълнение на условията за
пенсиониране предоставянето на инструментите
по ал. 2 се отлага от инвестиционния посредник
за срок от пет години.
Чл. 142ж. За инвестиционен посредник,
който се е възползвал от извънредна държавна
помощ, се прилагат следните правила:
1. променливото възнаграждение строго се
ограничава като процент от нетните приходи,
когато то е несъвместимо с поддържането на
разумна капиталова база и навременното прекратяване на държавната подкрепа;
2. преструктурира възнагражденията по
начин, който да е съобразен с разумното управление на риска и дългосрочния растеж,
включително и когато е подходящо, установяването на граници за възнагражденията на
лицата, които ефективно ръководят стопанската
дейност на инвестиционния посредник;
3. на лицата, които ефективно ръководят
стопанската дейност на инвестиционния посредник, не се изплаща променливо възнаграждение,
освен ако това е обосновано.
Чл. 142з. Инвестиционните посредници
прилагат разпоредбите по чл. 142а – 142ж на
равнище група, предприятие майка и дъщерни дружества, включително по отношение на
тези от тях, установени в офшорни финансови
центрове.
Чл. 142и. (1) Инвестиционните посредници,
които са значими от гледна точка на естеството,
обхвата и комплексността на тяхната дейност и
вътрешната им организация, създават комитет
по възнагражденията.
(2) Комитетът по възнагражденията отговаря
за изготвянето на решения относно възнагражденията, включително такива, които оказват
влияние върху риска и управлението на риска
на инвестиционния посредник и които да бъдат
взети от надзорния орган, съответно при липса
на такъв – от управителния орган.
(3) При вземането на решения по ал. 2 комитетът по възнагражденията отчита дългосрочните интереси на акционерите, инвеститорите и
други заинтересовани страни в инвестиционния
посредник.
Чл. 142к. (1) Съставът на комитета по възнагражденията се определя така, че да може
да се произнася компетентно и независимо по
политиките за възнагражденията, както и по
създадените стимули за управление на риска,
капитала и ликвидността.
(2) Председателят и членовете на комитета
по възнагражденията са членове на надзорния
орган, съответно при липса на такъв – на управителния орган, като те нямат изпълнителни
функции в инвестиционния посредник.
Чл.142л. (1) Инвестиционните посредници
предоставят на комисията заедно с годишните
финансови отчети следните данни за предходната година:
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1. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на левовата
равностойност на 1 000 000 евро, и функционалните им дейности, включително основните
елементи на общото възнаграждение, премии,
дългосрочни облаги и пенсионни вноски;
2. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лв.,
и функционалните им дейности, включително
основните елементи на общото възнаграждение, премии, дългосрочни облаги и пенсионни
вноски;
3. информацията по чл. 142м, ал. 1, т. 7.
(2) Комисията анализира информацията по
ал. 1, т. 3 с цел сравняване на тенденциите и
практиките за възнагражденията.
(3) Комисията предоставя информацията по
ал. 1, т. 1 и ал. 2 на Европейския банков орган.
Чл. 142м. (1) Инвестиционните посредници
разкриват публично политиките по чл. 142а,
ал. 1, както и следната информация за тях в
седемдневен срок от приемането им:
1. информация относно процеса на вземане
на решение, използван при избор на политиката
за възнагражденията;
2. информация за състава и мандата на комитета по възнагражденията, външния консултант,
чиито услуги са използвани за определяне на
политиката за възнагражденията, и другите
заинтересовани лица;
3. информация относно връзката между
заплащането и резултатите от дейността;
4. основните структурни характеристики
на системата за възнагражденията, включително информация относно използваните
критерии за измерване на постигнатите резултати и коригиране на риска, политиката
за разсрочване и критериите за изплащане
на възнагражденията;
5. информация относно критериите за постигнатите резултати, на базата на които се
определя правото за придобиване на акции,
опции и променливото възнаграждение;
6. основните параметри и обосновка на схемите за променливо възнаграждение и други
материални стимули;
7. обобщена количествена информация относно възнагражденията, поотделно по видове
дейност;
8. обобщена количествена информация относно възнагражденията, поотделно за висшия
ръководен персонал и за служителите, чиито
дейности оказват съществено въздействие върху
рисковия профил на инвестиционния посредник,
като се посочва следното:
а) размер на възнагражденията за финансовата година, разделени на постоянни и променливи възнаграждения, както и на брой на
получателите;
б) размер и форма на променливите възнаграждения, разделени на парични средства,
акции, свързани с акции инструменти и др.;
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в) размер на неизплатените разсрочени
възнаграждения, разделени на безусловно и
условно дължими части;
г) размер на отложените възнаграждения,
отпуснати през отчетната година, изплатени и
намалени чрез корекции въз основа на постигнатите резултати;
д) плащания при сключване и прекратяване
на договори, направени през отчетната година,
и брой на получателите на такива плащания;
е) размер на плащанията при прекратяване
на договори, начислени през отчетната година,
брой на получателите на такива плащания и
най-високият размер на сумата на едно лице.
(2) Инвестиционни посредници, които са значими от гледна точка на естеството, обхвата и
комплексността на тяхната дейност, оповестяват
публично количествената информация по ал. 1
и за лицата, които управляват и представляват
инвестиционния посредник.
(3) Инвестиционните посредници спазват
изискванията по ал. 1 и 2 по начин, съобразен
с естеството, вътрешната организация, обхвата
и комплексността на тяхната дейност.
(4) Информацията по ал. 1 и 2, както и
политиката и практиката за възнагражденията
на инвестиционния посредник, се актуализира
поне веднъж годишно и актуализацията се оповестява в седемдневен срок от приемането є.“
§ 3. В чл. 153, ал. 1 думите „чл. 147 и 148“
се заменят с „чл. 142м, 147 и 148“.
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните промени:
1. В § 1 се създават т. 55 и 56:
„55. „Висш ръководен персонал“ са:
а) членовете на съвета на директорите, които
са изпълнителни членове, и членовете на управителния съвет или друго лице, което управлява
дейността на инвестиционния посредник;
б) лицата, чиято длъжност според вътрешната
структура на инвестиционния посредник включва
изпълнение на функции по ръководство и контрол
на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на
дейност на инвестиционния посредник;
в) ръководството на специализираната
служба за вътрешен контрол.
56. „Облаги, свързани с пенсиониране“ са
по-големи пенсионни обезщетения, предоставяни по преценка на инвестиционния посредник на служител като част от условията по
променливото му възнаграждение, които не
включват натрупаните обезщетения, предоставяни на служителя, съобразно условията на
пенсионната схема, определени в политиката
на инвестиционния посредник.“
2. В § 3 се създава т. 6:
„6. Директива 2010/76/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на
капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния
преглед на политиките за възнагражденията.“
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§ 5. В приложение № 4, т. 1.12.1, буква „г“
думите „не обхващат 80 % лимит“ се заменят
с „не обхващат 90 % лимит“.
§ 6. В приложение № 5, раздел II, т. 1.7.4
числото „12,5 %“ се заменя с „11,25 %“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. (1) До 31 декември 2011 г. инвестиционните посредници, изчисляващи размера на
рисковопретеглените експозиции съгласно глава
дванадесета, раздел ІІ, трябва да разполагат със
собствен капитал, който е по-голям или равен
на стойността, посочена в ал. 3 или 4.
(2) До 31 декември 2011 г. инвестиционните
посредници, използващи усъвършенстван метод
за измерване на операционния риск съгласно
глава тринадесета, раздел І, трябва да разполагат
със собствен капитал, който е по-голям или
равен на стойността, посочена в ал. 3 или 4.
(3) Посочената в ал. 1 и 2 стойност е 80 %
от минималния размер на собствения капитал,
който инвестиционните посредници са длъжни
да поддържат съгласно действащото законодателство за периода преди 1 януари 2007 г.
(4) В случай че бъде издадено разрешение
от комисията за инвестиционните посредници, посочени в ал. 5, определената в ал. 1 и
2 стойност може да бъде до 80 % от минималния размер на собствения капитал, който
инвестиционните посредници са задължени да
поддържат съгласно членове 105 – 110, 128 или
129 и Директива 2006/49/ЕО за периода преди
1 януари 2011 г.
(5) Инвестиционен посредник може да
прилага ал. 4 единствено ако е започнал да
използва метода на вътрешния рейтинг или
усъвършенстван метод за измерване при изчислението на капиталовите изисквания след
31 декември 2009 г.
§ 8. До 31 декември 2012 г. среднопретеглената по експозициите загуба при неизпълнение
за всички експозиции на дребно, обезпечени
с жилищни имоти, без да се ползват гаранции
от централни правителства, не може да бъде
по-ниска от 10 %.
§ 9. Думите „Комитета на европейските
регулатори на ценни книжа“ се заменят с „Европейският орган за ценни книжа и пазари“.
§ 10. Разпоредбите на глава 15, раздел Iа се
прилагат и относно:
а) дължимите възнаграждения въз основа
на договори, сключени преди датата на действително изпълнение във всяка държава членка
и начислени или изплатени след тази дата; и
б) начислените, но все още неизплатени
възнаграждения преди датата на действително
изпълнение във всяка държава членка за услуги,
предоставени през 2010 г.
§ 11. Наредбата се издава на основание чл. 8,
ал. 7 и 8 и чл. 10, ал. 3, изр. първо ЗПФИ и е
приета с Решение № 125-Н от 24.02.2011 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
2748
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-197
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 202а, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 ЗКПО за преизчисляване на
данък, удържан при източника съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
Приложение
Образец 1090

по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване
на данък, удържан при източника
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП - София
Входящ № и дата

/ 20… г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

Навсякъде в декларацията, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.
1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен
№ от регистъра на НАП

Част І – Идентификационни данни
2. НАИМЕНОВАНИЕ

(посочете наименованието съгласно акта за възникване)

6. Данни за
представляващия

5. За
контакт

4. Адрес за
кореспонденция

3. Седалище
и адрес на
управление

(посочва се, ако е налице такъв)

3.1.Държава

3.2. Област

3.3. Община

3.4. Населено място (гр./с.)

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 3
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Телефон

4.1. Държава

5.2. Факс

4.2. Област

4.3. Община

5.3. E-mail

4.4. Населено място (гр./с.)

5.4. Интернет страница

6.1. Име, презиме, фамилия

6.2. Име, презиме, фамилия

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІ - Данни за упълномощеното лице
Попълва се само когато
декларацията се подава от
упълномощено лице

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице

Име

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от

Презиме

Постоянен адрес на
упълномощеното лице

Област

Фамилия

Община

Населено място

Пощенски код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон

Факс

е-mail

Подпис на упълномощеното лице:

Част ІІІ – Данни за видовете доходи, за които се извършва преизчисляване
№

1

Код

(посочете
код
от
номенклатурата)

2

Наименование на платеца на дохода

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК
по ЗТР на платеца на
дохода

Размер на дохода,
обложен съгласно чл.
195, ал.1 от ЗКПО

Размер на
подлежащия на
преизчисляване,
удържан и внесен
данък при източника

3

4

5

6

1
2
3
4
Общо

Х

Колони 3 и 4 не се попълват за доходите по код 02 и 10 от номенклатурата. В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
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Номенклатура за кодовете по видове доходи
Вид доход и правно основание
Доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – чл. 12, ал. 2
Доходи от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – чл. 12, ал. 3
Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг – чл. 12, ал. 5, т. 1
Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество – чл. 12, ал. 5, т. 2
Авторски и лицензионни възнаграждения – чл. 12, ал. 5, т. 3
Възнаграждения за технически услуги – чл. 12, ал. 5, т. 4
Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг – чл. 12, ал. 5, т. 5
Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице – чл. 12, ал. 5, т. 6
Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество, намиращо се в
страната – чл. 12, ал. 8
Доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в
страната – чл. 12, ал. 8

Част ІV – Определяне на размера на преизчисления данък при източника
№
1

ПОКАЗАТЕЛИ

1

ОБЩО ПРИХОДИ

2

ОБЩО РАЗХОДИ

ШИФЪР

2

3

СУМА
4

0100

(посочват се счетоводните приходи съгласно § 1, т. 58 от ДР на ЗКПО)

0200

(посочват се счетоводните разходи съгласно § 1, т. 58 от ДР на ЗКПО)

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2)

3.1
3.2
№

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА

0310

СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

0320

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
СУМА
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
Б. НАМАЛЕНИЯ

ШИФЪР

СУМА

Посочете съответната разпоредба от ЗКПО, по която се извършва увеличение или намаление на счетоводния финансов
резултат
(В случай, че редовете не достигат, приложете справка в същата форма)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

4

5

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

0400

/от ред 1 до ред 5 на колона А/

5

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ

/от ред 1 до ред 5 на колона Б/

0500

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(р. 3.1 или р. 3.2 + р. 4 от колона А – р. 5 от колона Б)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/

6.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

0610

6.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

0620

7

ДАНЪЧНА СТАВКА

0700

8
9

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, който би бил дължим, ако печалбата беше реализирана
от местно юридическо лице (р. 6.1 х р. 7)
ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, който би бил дължим, ако разходите бяха извършени
от местно юридическо лице

0800
0900

10

ПРЕИЗЧИСЛЕН ДАНЪК (р. 8 + р. 9)

1000

11

НАМАЛЕНИЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО

1100

12

ПРЕИЗЧИСЛЕН ДАНЪК след намалението (р. 10 - р. 11)

1200

13

ВНЕСЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 195, АЛ. 1

1300

14

ПОЛОЖИТЕЛНА РАЗЛИКА (р. 13 - р. 10) или (р. 13 - р. 12)

1400

15

ДАНЪК, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИСПАДНАТ В СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА

1500

16

ДАНЪК, ПОДЛЕЖАЩ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

10 %

1600
В случай, че р. 14 ≤ р. 15, на този ред се посочва сумата от р. 14.
В случай, че р. 15 < р. 14, на този ред се посочва сумата от р. 15.
Забележка: За целите на преобразуването на счетоводния финансов резултат за удобство може да се ползва образецът на годишна данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО за съответната година, за която се извършва преизчисляването. Ред 12 не се попълва, когато не е попълнен ред 11.
На ред 15 се посочва частта от данъка при източника, посочен на ред 13, която чуждестранното юридическо лице не може да приспадне от дължимия
данък върху тези доходи в държавата, където е местно лице за данъчни цели (например при внесен данък на ред 13 в размер на 10 единици, от който в
чужбина е възможно да се приспаднат 8 единици, на ред 15 се посочват 2 единици).

Подпис на представляващия:

2780

1.

2.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-24
от 18 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от Закона
за прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз и
чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и храни
със защитени географски означения и традиционно
специфичен характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и водене на регистри
на производителите и контролиращите лица (ДВ,
бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски
означения и храни с традиционно специфичен
характер от 20.12.2010 г. и доклад на заместникминистъра на земеделието и храните № 93-220
от 11.01.2011 г. разрешавам „Кю Чертификациони“ – ООД, Италия, Вила Париджини, местност
Башано, 5305 Монтериджони (Сиена) – офис в
България – Пловдив, ул. Леонардо Да Винчи 42а,
да упражнява дейност като контролиращо лице
по смисъла на чл. 11 от Регламент 510/2006 г. в
съответствие с чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на продукт със Защитено географско
указание „Горнооряховски суджук“.
За министър: Цв. Димитров
2723

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-161
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба, вх. № 94-Е-28
от 16.02.2011 г., от г-жа Елияна Борисова Анталовичева да бъде извършена промяна на служебния
адрес изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. в
частта є относно адреса на синдика г-жа Елияна
Борисова Анталовичева, като вместо „София, ж.к.
Овча купел 2, бл. 19, вх. В, ап. 80“ се чете „София,
ж.к. Славия, бл. 12, вх. А, ет. 2, ап. 9“.
За министър: Хр. Ангелов
2612

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1266
от 30 декември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
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икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 61 от заседание, проведено на 20.12.2010 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и протокол № 20079
от 11.12.2010 г. на ИЦ „Глобал тест“, съгласно
който обувки „Baobao D“, арт. № 247-2, не отговарят на изискванията за безопасност съгласно
БДС EN ISO 17226-2:2008 – Кожи обработени.
Химично определяне на съдържанието на формалдехид – установеното количесво е 344,04 мг/кг
при максимална допустима сстойност 75 мг/кг,
поради което представляват опасост за здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски
обувки „Baobao D“, арт. № 247-2, сая, изработена
от изкуствена кожа в бежов цвят, с тока върху
предната част на саята във формата на корона
в сребрист цвят и захваната чрез каишки, със
стелка, изработена от естествена сиво-бяла кожа
с рекламен сребрист надпис, с етикети на български език, съдържащи информация за страна
на произход: Китай, и вносител, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщавето му независимо дали административният акт
е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2734

Председател: Д. Лазаров
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 106-ИП
от 15 февруари 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и
5 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията за финансов надзор отнема
издадения лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник на „Капитал
Инженер Проект“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Вардар 1, ет. 2, офис
5, издаден въз основа на Решение № 20-ИП от
24.03.1999 г. на Комисията по ценните книжа и
фондовите борси и Решение на КФН № 399-ИП
от 15.06.2006 г. на КФН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
2574

Председател: Ст. Мавродиев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 43
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 07.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 07.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µ V/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 509 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от
20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град София;
– Решение № 509 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС и обнародвано в „Държавен вестник“, бр.
98 от 2010 г.;
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
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– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 509 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m)) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа грешка рефлектира върху Решение № 509
от 25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на
7 март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъде отложен срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията във връзка с Решение на
КРС № 255 от 07.03.2011 г. Съветът за електронни
медии изменя Решение № 509 от 25.11.2010 г., с
което е открит неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20- до 45-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град София, за честота 91.0
MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 509
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
2857

Председател: Г. Лозанов

РЕШЕНИЕ № 44
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 07.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 07.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µV/m на dB(µV/m).
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Съветът за електронни медии, като взе предвид че:
– с Решение № 510 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория
над 35-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град София;
– Решение № 510 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС и обнародвано в „Държавен вестник“, бр.
98 от 2010 г.;
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 510 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m)) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на Комисията очевидна фактическа грешка рефлектира върху Решение № 510
от 25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на
7 март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъде отложен срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията във връзка с Решение на
КРС № 255 от 07.03.2011 г. Съветът за електронни
медиии изменя Решение № 510 от 25.11.2010 г., с
което е открит неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град София, за честота 93.4 MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. (четвъртък) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
стая № 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 510
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
2858

Председател: Г. Лозанов

РЕШЕНИЕ № 45
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 07.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 07.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µ V/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 511 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радио
дейност – създаване на програма с общ/ политематичен профил, чрез използване на налични
и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град
Силистра, област Силистра;
– Решение № 511 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС и обнародвано в „Държавен вестник“, бр.
98 от 2010 г.;
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 511 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m)) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обя-
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вяване на конкурс/и. Допуснатата в Решение
№ 1165 от 21.10.2010 г. на Комисията очевидна
фактическа грешка рефлектира върху Решение
№ 511 от 25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването
є на 7 март 2011 г. и оставащото твърде кратко
време до обявения краен срок за подаване на
документи налагат решението на СЕМ да бъде
изменено, като бъде отложен срокът за подаване
на заявления за участие и датата на провеждане
на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с
Решение на КРС № 255 от 7.03.2011 г. Съветът
за електронни медии изменя Решение № 511 от
25.11.2010 г., неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с
общ/политематичен профил чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град Силистра, област Силистра, за честота
89.9 MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. (четвъртък) включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 505, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 511
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
Председател: Г. Лозанов
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РЕШЕНИЕ № 46
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 07.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 7.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µ V/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 512 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до
30- годишна възраст, чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за гр.
Силистра, област Силистра;
– Решение № 512 от 25.11.2010 г. е постановено на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г.
на КРС („Държавен вестник“, бр. 98 от 2010 г.);
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– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 512 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µ V/m на dB(µV/m) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа грешка рефлектира върху Решение № 512
от 25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на
7 март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъдат отложени срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията и Решение на КРС № 255
от 7.03.2011 г. Съветът за електронни медии реши:
Изменя Решение № 512 от 25.11.2010 г., с което
е открит неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория до 30-годишна възраст, чрез използване на
налични и/ или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град Силистра, област Силистра, за честота
92.3 MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 505,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 512
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
2860

Председател: Г. Лозанов
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РЕШЕНИЕ № 47
от 8 март 2011 г.

Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 7.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 7.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µV/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 513 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от
20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра;
– Решение № 513 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС (ДВ, бр. 98 от 2010 г.);
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 513 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване
на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165 от
21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа
грешка рефлектира върху Решение № 513 от
25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на 7
март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъдат отложени срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
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С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията и Решение на КРС № 255
от 7.03.2011 г. Съветът за електронни медии реши:
Изменя Решение № 513 от 25.11.2010 г., с което
е открит неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория
от 20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честота 100.2
MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 505,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 513
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
2861

Председател: Г. Лозанов

РЕШЕНИЕ № 48
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 7.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 7.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µV/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 514 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конк у рс за осъществяване на
радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, насочена към аудитория от
20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра;
– Решение № 514 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС (ДВ, бр. 98 от 2010 г.);
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
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– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 514 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване
на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165 от
21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа
грешка рефлектира върху Решение № 514 от
25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на 7
март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъдат отложени срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията и Решение на КРС № 255
от 7.03.2011 г. Съветът за електронни медии реши:
Изменя Решение № 514 от 25.11.2010 г., с което
е открит неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
от 20- до 45-годишна възраст, чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честота 101.5
MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 505,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 514
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
2862

Председател: Г. Лозанов

РЕШЕНИЕ № 49
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 7.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 7.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µV/m на dB(µV/m).
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Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 515 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радио
дейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над
35 години, чрез използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра,
област Силистра;
– Решение № 515 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС (ДВ, бр. 98 от 2010 г.);
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от приложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 515 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване
на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165 от
21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа
грешка рефлектира върху Решение № 515 от
25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на 7
март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъдат отложени срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона за
радиото и телевизията и с Решение на КРС № 255
от 7.03.2011 г. Съветът за електронни медии реши:
Изменя Решение № 515 от 25.11.2010 г., с което
е открит неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория
над 35 години, чрез използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Силистра,
област Силистра, за честота 103.8 MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 505,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 515
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
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Председател: Г. Лозанов

РЕШЕНИЕ № 50
от 8 март 2011 г.
Съветът за електронни медии на заседание,
проведено на 8 март 2011 г., разгледа писмо с вх.
№ 029-4 от 7.03.2011 г. от КРС.
С писмото Комисията за регулиране на съобщенията изпраща Решение № 255 от 7.03.2011 г.,
с което отстранява очевидна техническа грешка
в свое Решение № 1165 от 21.10.2010 г., като в
приложение 1, колона „Медианна стойност на
интензитета на ЕМП“ мерната единица се изменя
от µV/m на dB(µV/m).
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че:
– с Решение № 516 от 25.11.2010 г. е открит
неприсъствен конкурс за осъществяване на радио
дейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над
35-годишна възраст, чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за гр.
Силистра, област Силистра;
– Решение № 516 от 25.11.2010 г. е постановено
на основание Решение № 1165 от 21.10.2010 г. на
КРС (ДВ, бр. 98 от 2010 г.);
– приложение към решението са техническите
параметри на честотното назначение, включващи
„Медианна стойност на интензитета на ЕМП“;
– закупените от заинтересовани лица конкурсни книжа съдържат освен проект на разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, и техническа
информация от mриложение 1 на Решение № 1165
от 21.10.2010 г. на КРС;
– обявеният срок за подаване на заявления
за участие в конкурса е 14 март 2011 г., а датата
на провеждането му е 1 април 2011 г.;
– един от нормативно определените съгласно
чл. 116б, т. 2 ЗРТ документи, които следва да
бъдат подадени в СЕМ, е предварителен технически проект за използване на налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване, съобразен с конкурсните книжа,
счита, че са налице предпоставки за изменение
на Решение № 516 от 25.11.2010 г., като се даде
разумен срок на кандидатите, закупили конкурсни
документи, при подготовка на предварителния
технически проект да съобразят промяната на
мерната единица (от µV/m на dB(µV/m) на „Медианна стойност на интензитета на ЕМП“.
Решението на КРС по чл. 116, ал. 4 ЗРТ е
административен акт, предхождащ и обуславящ
постановяването на решение от СЕМ за обявяване
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на конкурс/и. Допуснатата в Решение № 1165 от
21.10.2010 г. на комисията очевидна фактическа
грешка рефлектира върху Решение № 516 от
25.11.2010 г. на съвета. Отстраняването є на 7
март 2011 г. и оставащото твърде кратко време
до обявения краен срок за подаване на документи
налагат решението на СЕМ да бъде изменено, като
бъдат отложени срокът за подаване на заявления
за участие и датата на провеждане на конкурса.
С оглед изложеното и на основание чл. 32,
ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116а, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията и Решение на КРС № 255
от 7.03.2011 г. Съветът за електронни медии реши:
Изменя Решение № 516 от 25.11.2010 г., с което
е открит неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Силистра, област Силистра, за честота 105.8
MHz, а именно:
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 28 април 2011 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Заявления за участие се приемат до 31 март
2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая № 505,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Изменя в приложението към Решение № 516
от 25.11.2010 г. мерната единица в „Медианна
стойност на интензитета на ЕМП“ от µV/m на
dB(µV/m).
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Председател: Г. Лозанов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 26 януари 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и искане до Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, вх. № 10-03-2
от 19.01.2011 г., от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за територията на с. Добри
дол, община Аврен, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е „АССА
85“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-27 от 1.04.2009 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
2670

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 719
от 20 декември 2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Р-99/2008 г. от
Райна Борисова Петрова, собственик на поземлен
имот (ПИ) 054004, землище Волуяк, и заявление
№ ГР-94-Т-81/2008 г. от Тодор Цветанов Стоянов,
собственик на поземлен имот (ПИ) 054041, зем
лище Волуяк, се внасят в ДАГ мотивирани предложения за изработване на подробен устройствен
план (ПУП) – ПРЗ за новообразуващи се УПИ
за съответните имоти. Процедурата е допусната
от главния архитект на СО с писма № ГР-94-Р-99
от 11.02.2009 г. и № ГР-94-Т-81 от 11.02.2009 г., в
които са указани изискванията на отделите при
ДАГ. Собствениците на имотите внасят за процедиране проект под № ГР-94-Р-99 от 11.05.2009 г.
Същият е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и с писмо
АС-6602-50-(2) от 05.05.2010 г. район „Връбница“
го връща в ДАГ с информацията, че при обявяването са постъпили 3 възражения и едно съгласие.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 25.06.2009 г., от „Софийска
вода“ – АД, на 05.2009 г., и Дирекция „Зелена система“ при СО на 20.05.2009 г. Разгледан е и приет
с корекции по частично уважените възражения
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-76 от 27.07.2010 г.,
т. 14. Проектът е коригиран с виолетов цвят и е
представен в ДАГ за изпращане в СОС на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена Зона № 4 (Жм) и № 14
(Смф2) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и на предвижданията на ОУП на Столична община – 2009 г. Проектното решение е целесъобразно
и в съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът,
компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столичната община,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, приложение към
чл. 3, ал. 2, т. 4 (Жм) и т. 14 (Смф2) ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-76 от 27.07.2010, т. 14,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Волуяк – гарата, кв. 63а, УПИ I-054004, II-054041;
изменение на плана за регулация на кв. 62а, УПИ
I-1725, улица по о.т.301г – 301д по червените, сините, кафявите и зелените линии, цифри, текст
и защриховки с корекциите във виолетов цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на м. Волуяк – гарата, кв. 63а, УПИ І-054004,
II-054041 съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
2570

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

РЕШЕНИЕ № 723
от 20 декември 2010 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-70-00-778 от 7.12.2009 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за
допускане на изработване на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Временна въздушна ремонтна електропроводна връзка между
ВЛ 110, кв. Лозен (стълб 7), и ВЛ 110, кв. Сокол
(стълб 251), за ПИ № 000205, 000722, 000936,
000992, 105013, 105022, 105023, 106044 от КВС, м.
Синьо усое, землище с. Долни Пасарел, район
„Панчарево“. Имотите попадат в реурегулирана
територия. Представеното задание е прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-8 от 26.01.2010 г.,
т. 9, и одобрено със Заповед № РД-09-50-201 от
4.02.2010 г. на главния архитект на Столичната община. Със Заповед № РД-09-50-280 от 23.02.2010 г.
е допуснато изработването на парцеларния план,
който отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо вх. № 6602-324/1 от 28.10.2010 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ е
удостоверено, че в законоустановения срок няма
постъпили възражения. След обявяването му проектът е разгледан и приет с протокол № ЕС-Г-97
от 9.11.2010 г., т. 11. Приложени са: Становище от
РИОСВ – София, становище относно учредяване
на сервитут от ДАГ (Държавна агенция по горите), протокол от ДАГ, становище от регионална
дирекция по горите, удостоверение за оценка на
всички засегнати имоти, оценителски доклади
за изчисляване на обезщетенията за сервитут от
земи в ДГФ за просеката на електропровода по
имоти, удостоверения за оценка.
Парцеларният план е в съответствие с изискванията на закона и е спазена процедурата по
допускане и обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-97 от 9.11.2010 г., т. 11, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план на обект:
„Временна въздушна ремонтна електропроводна
връзка между ВЛ 110, кв. Лозен (стълб 7), и ВЛ
110, кв. Сокол (стълб 251), за ПИ № 000205, 000722,
000936, 000992, 105013, 105022, 105023, 106044 от
КВС, м. Синьо усое, землище с. Долни Пасарел,
район „Панчарево“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
2571

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 13
от 13 януари 2011 г.
В направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ИБК-70-00-733 от 2009 г. от „София
газ“ – ЕАД, с искане за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
разпределителни газопроводи от газопровода
на с. Лозен и отклонения до консуматори през
землищата на с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево
до землището на с. Бистрица – I вариант – район
„Панчарево“.
Имотите попадат в неурегулирана територия.
Представеното задание е прието от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-115 от 8.12.2009 г.,
т. 13, и одобрено със Заповед № РД-09-50-1399 от
11.12.2009 г. на главния архитект на Столичната
община. Със Заповед № РД-09-50-28 от 13.01.2010 г.
е допуснато изработване на парцеларния план,
който отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Проек т ът е обявен на за ин т ересу ва ни т е
лица по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като с писмо
вх. № 6602-30/2 от 21.09.2010 г. на главния архитект
на район „Панчарево“ е удостоверено, че няма
постъпили възражения. След обявяването му
проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г., т. 5, приложени
са: писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“,
писмо от „Напоителни системи“ – ЕАД, София
клон, писмо от Министерството на земеделието
и горите – Областна дирекция „Земеделие“ – решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ,
регистри на засегнатите имоти и регистър на
сервитут на проектен газопровод.
Парцеларният план е в съответствие с изискванията на закона и е спазена процедурата по
допускане и обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-101 от 16.11.2010 г., т. 5, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за трасе
на разпределителни газопроводи от газопровода
на с. Лозен и отклонения до консуматори, както
следва:
– разпределителен газопровод (РГ) от регулацията на с. Лозен (кв. 48 и 165) и газопроводни
отклонения (ГО) до консуматори в землището
на с. Долни Лозен;
– РГ от регулацията на с. Лозен (кв. 153
и 178) до м. Орлова круша в землището на с.
Горни Лозен;
– РГ от газопровода за с. Лозен до регулацията
на с. Герман (кв. 46-А и 49-Б) и ГО в землищата
на с. Горни Лозен и с. Герман;
– ГО до ГРП м. Шамака и РГ до м. Шамака
в землището на с. Герман;
– РГ от регулацията на с. Герман (кв. 54-А
и 49-А) до бул. Цариградско шосе в землището
на с. Герман;
– РГ от регулацията на с. Герман (кв. 46-А)
до м. Смреката и ГО до Военно поделение в
землището на с. Герман;
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– РГ от регулацията на с. Герман (кв. 30-А)
до м. Терасите в землището на с. Герман;
– РГ от регулацията на с. Герман (кв. 13 и
11) до КВ 3 – м. Чипровица в землищата на с.
Герман, с. Панчарево и с. Бистрица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
2724

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 55
от 27 януари 2011 г.
За приемане на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за кв. 12,
УПИ І-1638 – за частна ботаническа градина, и
II-1638 – за детска градина и улици: от о.к. 23 до
о.к. 27, от о.к. 23 до о.к. 50 и алея между кв. 12
и 13, м. Ботаническа градина, район „Витоша“.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-6 от 29.06.2009 г. от Елисавета
Любенова Пехливанова с искане за одобряване
на проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 11, У ПИ
І-1638 – за коо и т.п., и кв. 12, УПИ І-1638 – за
детска градина, м. Ботаническа градина, район
„Витоша“. Изработването на плана за изменение
на плана за регулация и застрояване е допуснато с мотивирано предписание № ГР-94-Е-6 от
20.05.2009 г. от главния архитект на Столичната
община. Във връзка с променения статут по ОУП
на СО на имот пл. № 1638 внесеният проект за
ПРЗ е разгледан от ОЕСУТ и съгласно решението
му с протокол № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., т. 35,
е приет за процедиране само за УПИ І-1638 – за
детска градина от кв. 12, м. Ботаническа градина.
Приетият проект отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
С предложения план за регулация се създава урегулиран поземлен имот (УПИ І-1638 – за
детска градина) по имотните граници на имот
пл. № 1638. Достъпът до УПИ І-1638 – за детска
градина, е по приетата с ПУП за територията
улица от о.к. 23 до о.к. 27. Предложеният план за
изменение на уличната регулация представлява
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 0700-2927 от 11.02.2010 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок са постъпили три възражения и едно искане.
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Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска вода“ – АД,
и МОСВ – Басейнова дирекция. В изпълнение
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО проектът е
съгласуван от Дирекция „Зелена система“ при СО.
Предложеният проект за план за регулация и
застрояване е в съответствие с изискванията на
закона и е спазена процедурата по допускане и
обявяване. Проектът заедно с постъпилите при
обявяването му възражения е разгледан и приет
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-23 от 11.03.2008 г.,
т. 1, и ЕС-Г-82 от 28.09.2010 г., т. 31. Предписаните
от ОЕСУТ корекции по уважените възражения
и служебни предложения са отразени в проекта
в зелен цвят, като след корекциите се създават
два урегулирани поземлени имота – І-1638 – за
частна ботаническа градина, и II-1638 – за детска
градина, в съответствие с устройствените зони
по ОУП на СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 17, ал. 1 , чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и
3, чл. 133, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 7 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-23 от 11.03.2010 г., т. 1, и ЕС-Г-82 от 28.09.2010 г.,
т. 31, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на
новосъздадени УПИ І-1638 – за частна ботаническа градина, и II-1638 – за детска градина, кв.
12; създаване на улици от о.к. 23 до о.к. 27, от
о.к. 23 до о.к. 50 и алея между кв. 12 и 13, м.
Ботаническа градина, по червените и сините
линии, цифри и букви и корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на новосъздаден УПИ
II-1638 – за детска градина, кв. 12, м. Ботаническа градина с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
2721
РЕШЕНИЕ № 57
от 27 януари 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Р-13/2010 г. от Рангел Марков
за допускане на подробен устройствен план за
притежаваните от него имоти. Представеното
задание и мотивираното предложение са раз-
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гледани и приети от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-56 от 08.06.2010 г., т. 12, заданието е одобрено
със заповед № РД-09-50-990 от 24.06.2010 г. на
главния архитект на Столичната община. Със
заповед № РД-09-50-1053 от 25.06.2010 г. е допуснато изменение на плана за регулация и план за
застрояване на ПИ № 936 и 875.
Проектът за изменение на подробния устройствен план отговаря на предвижданията на общия
устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана създаване на задънена улица представлява
мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за изменение на плана за
регулация и плана за застрояване в случая на
основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е придружен със съгласувателни
писма от „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и Дирекция „Зелена
система“ при Столичната община.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № АГ-6602-141/1 от 07.10.2010 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. След обявяването му проектът е разгледан и приет от Общинския експертен съвет по
устройство на територията с протокол № ЕС-Г-112
от 14.12.2010г., т. 12.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 108,
ал. 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 6 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г., т. 12,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на кв. Вердикал – гр. Банкя, кв. 44.
Изменение на улица при о.т. 103к и откриване на
задънена улица от о.т. 103к до о.т. 103н. Отреждане на УПИ XXXVII-875, 936, по кафявите и
зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
УПИ XXXVII-875, 936, кв. 44, кв. Вердикал – гр.
Банкя.
3. Нивелетен проект и надлъжен профил на
задънена улица от о.т. 103к до о.т. 103н.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
2572
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ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 7
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Тръбопровод до „Малка ВЕЦ“ в ПИ 03504.404.1299
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, област Благоевград, собственост на ЕТ
„Николай Клементиев – Натали – Наталия Клементиева“. Трасето на тръбопровода е с обща
дължина 4826,38 м и минава през имоти:
1. Напоителен канал:
– имот 03504.148.736 – канал на Община Белица – 1778,31 м;
– имот 03504.167.780 – канал на Община Белица – 550,60 м;
– имот 03504.171.818 – канал на Община Белица – 1718,91 м;
– имот 03504.158.763 – полски път – собственост на Община Белица – 17,48 м;
– имот 03504.317.848 – общински път – собственост на Община Белица – 13,93 м;
– имот 03504.179.98 – общинска собст веност – 1,96 м.
2. Тръбопровод подземен:
– имот 03504.179.821 – полски път – собственост на Община Белица – 562,64 м;
– имот 03504.179.121 – полски път – собственост на Община Белица – 89,87 м.
3. Тръбопровод надземен:
– имот 03504.179.822 – общинска собственост – 63,20 м;
– имот 03504.403.1334 – вътрешни реки на
държавата – 24,50 м.
– ПУП – парцеларен план за обект: „Електрически кабел 20 kV от „МВЕЦ“ до стоманорешетьчен стълб на ВЕЛ 20 kV „Генерал Ковачев“ – землище на гр. Белица. Трасето започва от
съществуващо дере, минава по общински път и
стига до имота, където е разположен „МВЕЦ“ в
поземлен имот № 03504.404.1299 по кадастралната
карта на гр. Белица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
2735

Председател: Х. Юруков

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 582
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня,
одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ за
ПИ № 20482.305.3 по КК на землище гр. Девня,
с който се образува УПИ 3 – за производствена
и складова дейност, съгласно сините и червените
линии и надписи за регулация и се предвижда ново
свободно застрояване в рамките на посочените
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ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и матрица с устройствени показатели за зона
Пч: Пзастр. ≤ 80 %, Кинт ≤ 2,5, Позел. ≥ 20 %,
обозначена със син цвят.
2691

Председател: В. Койчев

РЕШЕНИЕ № 583
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня,
одобрява представения проект на ПУП – ПРЗ
за ПИ 36868.160.39 и ПИ 36868.160.40 по КК на
с. Кипра, с който се образува УПИ 36868.160.39
и 36868.160.40 – за производствена и складова
дейност, съгласно сините и червените линии
и надписи за регулация и се предвижда ново
свободно застрояване в рамките на посочените
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и матрица с устройствени показатели за зона
Пч: Пзастр. ≤ 80 %, Кинт. ≤ 2,5, Позел. ≥ 20 %,
обозначена със син цвят.
2690

Председател: В. Койчев

РЕШЕНИЕ № 588
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинскят съвет – гр. Девня,
реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за ПИ № 20482.505.432 по КК на гр. Девня, с
който се образува УПИ 20482.505.432, за складова дейност съгласно сините и червените линии
и надписи за регулация и се предвижда ново
свободно застрояване в рамките на посочените
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и матрица с устройствени показатели за
зона Пп: Нmax ≤ 15, Пзастр. ≤ 80 %, Кинт ≤ 2,5,
Позел ≥ 20 %, обозначена със син цвят.
2678

Председател: В. Койчев

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 42-8
от 25 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена, приета
с Решение № 36-15 от 30.07.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич (ДВ, бр. 69/2010), намалена с
Решение № 39-4 от 26.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Добрич (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), за приватизация на обект, частна общинска собственост: бивше
парокотелно с идентификатор 72624.622.4289.1.82
в сграда по бул. Добричка епопея 10, с още 25 на
сто от началната тръжна цена – 40 725 лв., или
от 30 543,75 лв. на 20 362,50 лв.
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2. Продажбата на обекта да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.622.4289.1.82 с предназначение – инфраструктурен обект в сграда, състоящ се от две помещения с обща площ – 81,60 кв. м, Кич – 0,01232
от общите части на сградата и право на строеж – 11,70 кв. м, попадащ в сграда 72624.622.4289.1
в поземлен имот 72624.622.4289 по кадастралната
карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-756
от 18.06.2008 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич,
местонахождение – гр. Добрич, бул. Добричка
епопея 10, 72624.622.4289.1.82, кв. 33, УПИ (парцел) VIII, зона I, по плана на ЦГЧ – гр. Добрич,
АОС № 4069 от 2.07.2008 г., вписан под вх. рег.
№ 10238, акт № 120, том VI, дело № 5008/2008
в Службата по вписванията – гр. Добрич, скица
№ С-188 от 31.03.2010 г. с виза от главен архитект
на община гр. Добрич, с разрешение за проектиране на преустройство на парокотелно в склад и
схема № 7951 от 18.06.2008 г. от СГКК – Дборич,
заверена на 4.05.2010 г.
3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС – 20 362,50 лв.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община гр. Добрич – Специална
сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG
62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената є – тръжната документация
се закупува в Община гр. Добрич, ул. Българя 12,
в Центъра за услуги и информация на общината,
ет. 1, работно място „Общинска собственост“,
след заплащане на 77 лв. (без ДДС) в Центъра за
услуги и информация на общината, ет. 1, работно
място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 16-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
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3.8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден до 15-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 17-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава за членове на комисията,
която да организира и проведе търга (определени с решения № 36-15 от 30.07.2010 г. и № 39-4
от 26.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Доб
рич) – общински съветници, както и служител
на общинската администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба при условията на
решението, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.12.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 17 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Възлага на кмета на Община гр. Добрич
назначаване на комисия за провеждане на търга,
като определи за председател на същата – общински съветник, и последващите съгласно закона
действия по изпълнението на решението.
2692

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 696
от 11 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за част от ПИ 130001 по КВС на с. Нова Шипка,
съгласно приложение 4.1.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Долни чифлик до Административния съд – Варна.
2633

Председател: Ф. Бейтулов
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ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 6
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект – трасе
на външно подземно електрозахранване за АГРС
„Рила газ“ към обект: „Газификация на гр. Дупница“, подобект: „Разпределителен газопровод от
ГИС на Булгартрансгаз до газоразпределителната
мрежа на гр. Дупница“.
Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 56349.200.78 и преминава през поземлени
имоти с идентификатор 56349.200.43, 56349.200.44,
56349.200.45, 56349.0.147, 56349.6.5, 56349.6.1 и
56349.6.37 по кадастралната карта на с. Пиперево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
2634

Председател: Я. Тодоров

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1297
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4458 от
10.11.2010 г. по преписка вх. № УТ2_20-1289/2010 г.
от „Авгура“ – ЕООД, и становище № ПО-611 от
08.12.2010 г. на РУПБС – гр. Елин Пелин, и след
становище на Постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за складове, офиси и
търговия“ на имот № 071001 в землището на с.
Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2582

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1298
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4663 от
11.01.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1255/2010 г.
от „БНС“ – ООД, окомплектуван съгласно изискванията, и след становища на Постоянната
комисия по териториално селищно устройство,

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

строителство и инфраструктура и Постоянната
комисия по промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за складова база“
на имот № 043006 в землището на с. Мусачево,
община Елин Пелин, Софийска област, като
строителната линия бъде минимум на 8 метра
от полски път № 000268.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик), съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2583

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1299
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4664 от
11.01.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-942/2008 г.
от „ВАС Резерв“ – ООД, окомплектуван съгласно
изискванията, и след становища на Постоянната
комисия по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и Постоянната
комисия по промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за складова база,
КТП и КПП“ на имот № 058099 в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2584

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1300
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4665 от
11.01.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1290/2010 г.
от „Дивайн пропъртис“ – ЕООД, окомплектуван
съгласно изискванията, и след становища на
Постоянната комисия по териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура и
Постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за производствени и
складови дейности“ на имот № 088032 в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,
Софийска област, като строителната линия бъде
минимум на 8 метра от полски път № 088135.
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател: Г. Костов
2585
РЕШЕНИЕ № 1301
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4715 от
13.01.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-859/2008 г.
от Нели Василева Георгиева, окомплектуван
съгласно изискванията, и след становища на
Постоянната комисия по териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура и
Постоянната комисия по промишленост, селско
и горско стопанство Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за производствени и
складови нужди“ на имот № 071026 в землището
на с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска
област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2586
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ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 556/44/9
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 62а, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява изменение на плана за регулация и
застрояване на „Вилно селище Елхово“, землище
с. Кирилово, в обхват квартали 1, 2, 3, 4, 8 и 10,
както следва:
1. Изменение на плана за регулация, с което
отпадат предвидените за жилищно строителство
УПИ ХХI, ХХII и ХХIII от кв. 1, УПИ I, II,
III, IV, V, VI и VII от кв. 2, УПИ I и VI от кв.
3, УПИ III, IV и V от кв. 4, УПИ I, II, III, IV,
V, VI, VII и VIII от кв. 8, УПИ I, II, III, IV, V,
VI и VII от кв. 10 и се предвиждат нови УПИ
с отреж дане за фотоволтаична система – за
търговски комплекс и за озеленяване в новообразуваните квартали 1, 3, 4 и 8.
2. Частична промяна на уличната мрежа на
урбанизираната територия.
3. Предвиждане на ново застрояване за новопроектираните УПИ, посочено с ограничителни
линии на застрояване и с допустими устройствени
показатели.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елхово пред
Административния съд – Ямбол.
Председател: Ст. Овчаров
2635

Председател: Г. Костов
РЕШЕНИЕ № 557/44/10
от 27 януари 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 1302
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4716 от
13.01.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-520/2007 г.,
окомплектуван съгласно изискванията, и след
становища на Постоянната комисия по териториално селищно устройство, строителство
и инфраструктура и Постоянната комисия по
промишленост, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „за складова и търговска дейност“ на имот № 001053 в землището
на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2587
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Председател: Г. Костов

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 62а, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява изменение на плана за регулация и
застрояване на „Вилно селище Елхово“, землище
с. Кирилово, в обхват квартали 5, 6, 7, 9 и части
от квартали 1 и 4, както следва:
1. Изменение на плана за регулация, с което
отпадат предвидените за жилищно строителство
УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, ХIV, ХV, ХVI,
ХVII, ХVIII, ХIХ и част от ХХ – за парк от кв.
1, УПИ II от кв. 4, УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IХ, Х, ХI, ХII, ХIII от кв. 5, УПИ I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХI, ХII, ХIII от кв. 6,
УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХI, ХII,
ХIII от кв. 7, УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IХ, Х, ХI от кв. 9 и се предвиждат нови УПИ с
отреждане за фотоволтаична система и за парк
в новообразувания квартал 1.
2. Изменение на плана за регулация, с което
УПИ II – за търговски комплекс, кв. 4, се преотрежда за фотоволтаична система.
3. Частична промяна на уличната мрежа на
урбанизираната територия.
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4. Предвиждане на ново застрояване за новопроектираните УПИ, посочено с ограничителни
линии на застрояване и с допустими устройствени
показатели.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елхово пред
Административния съд – Ямбол.
2636

Председател: Ст. Овчаров

РЕШЕНИЕ № 565/44/20
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) за ел. проводно отклонение 0,4 kV
(подземен кабел) на обект: „Външно ел. захранване на „ППС BS3824“ в землището на с. Голям
Дервент, община Елхово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елхово пред
Административния съд – Ямбол.
2637
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промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 48044 да се образува
УПИ 48044 – овцеферма, в местността Божко
понар, с. Соколица, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена зона – Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
2538

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 455
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
„Трасе на ел. кабел средно набрежение за фотоволтаична система в ПИ № 007013, 007086 и
007070 – с. Смолник, община Карнобат“.
Председател: Т. Ченешев
2595

Председател: Ст. Овчаров

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 1008
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124,
ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените В и К и ел. схеми за захранване на
ПИ № 003011 от КВС на гр. Калофер, местност
Полето, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ № 003011 от КВС
на гр. Калофер, местност Полето, да се образува
УПИ 3011 – ресторант и жилищно строителство,
и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2638
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Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1009
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените В и К и ел.
схеми за захранване на ПИ 48044 от КВС на с.
Соколица, местност Божко понар, във връзка с

РЕШЕНИЕ № 269
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Маджарово, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) за застрояване на поземлени имоти 034001,
034002, 034004, 034014, 034016 и 034040 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Тополово, община Маджарово.
Председател: Е. Юсуф
2693
РЕШЕНИЕ № 270
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Мад жарово, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) за застрояване на поземлени имоти
021004, 021016, 021048, 023001 и 016002 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Малки Воден, община Маджарово, и специализирана електрическа схема към него.
Председател: Е. Юсуф
2694
РЕШЕНИЕ № 271
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Маджарово, одобрява проект за парцеларен план
за присъединяване към мрежа СрН на фотоволтаичен генератор, разположен в поземлени
имоти № 034030 и 034048 в местността Авджика
по картата на възстановената собственост на
землището на с. Тополово, община Маджарово.
Председател: Е. Юсуф
2695
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ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 505
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот № 001152, местност Качул, землище с. Граматиково, община Малко Търново, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ, изречение второ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
2639

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1222
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решения т. 10 от
протокол № 25 от 11.11.2009 г. и т. 7 от протокол
№ 1 от 19.01.2011 г.от заседания на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 1478 от 11.10.2010 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 8 от 1 – 2.12.2010 г. на
МЗХ – Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас,
за утвърждаване площадка (трасе) на проектираните обекти Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Път – комуникационно транспортно решение
за осигуряване достъп до имот 39164.17.611 по
кадастралната карта на с. Кошарица, м. Под
село. Трасето на обекта минава през общински
имот 39164.17.610, като следва западната граница
на имот с идентификатор 39164.17.143, без да го
засяга, и завършва с обръщало, засягащо имот
39164.17.611, съобразно приложените чертежи и
таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Бл. Филипов
2640
РЕШЕНИЕ № 1223
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и предвид мотивите,
изложени в докладна записка № 044 от 19.01.2011 г.
от кмета на община Несебър, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на ваканционно селище в имот с
идентификатор 51500.82.14 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Кокалу“. Трасето на кабела е с дължина 230,50 м. Предвиден е сервитут
по 1 м. от двете страни на кабела. Трасето започва
от 2 бр. кабелни муфи през имот с идентифи-
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катор 51500.80.42 – полски път – собственост на
Община Несебър, и достига до имот 51500.82.14
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
2641

Председател: Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1224
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 92-003948 от 03.08.2010 г., Заповед № 237 от 16.06.2010 г.
на кмета на община Несебър, решения т. 6 от
протокол № 17, проведено на 01.09.2010 г., и т. 1 от
протокол № 1 от 19.01.2011 г. от заседания на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 5053/01.10.2010 г. с
Решение № 5053/13.10.2010 г. от РИОСВ – Бургас,
Решение № К33-17 от 27.12.2010 г. на Министерството на земеделието и храните – комисия на
земеделските земи за утвърждаване площадка
(трасе) за посочения обект и здравно заключение с
изх. № 94-К-404/05.10.2010 г. на РИОКОЗ – Бургас,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява: ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външен захранващ водопровод за П/ст „Слънчев бряг – запад“ 110/20 kV в ПИ 39164.13.61“ по
кадастралната карта на с. Кошарица, м. Драката,
преминаващ през имоти с идентификатори ПИ
39164.13.57, 39164.13.11, 39164.15.88, 39164.502.352,
представляващи четвъртокласен път – собственост на Община Несебър, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2642

Председател: Бл. Филипов

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 426
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Никопол, одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване и
регулация на централната градска част на град
Никопол с обхват по квартали: 3, 3а, 3б, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,
23, 24, 25, 25а, 27, 28 и 34.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Никопол до Административния съд – Плевен.
2534

Председател: П. Стоянов
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ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 725
от 15 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии „Реконструкция на връзки между
кула резервоар и главни клонове от водопроводната мрежа в имот 000244“ в землището на
с. Каменово, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Нова Загора до Административния съд – Сливен.
2736

Председател: С. Стойчев

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД № 74
от 16 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и чл. 29,
ал. 2 ЗОС, влязъл в сила подробен устройствен
план за продължаване на улица и Решение № 545
от 29.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Панагюрище, нареждам:
Да бъде извършено отчуждаване на част от
имот пл. № 9504 с площ 554 м 2 в кв. 237 по плана
на гр. Панагюрище с неизвестен засега собственик
с цел продължаване на улица с о.т. 866 – 872.
Сумата от паричното обезщетение в размер
16 620 лв. ще бъде преведена по набирателната
сметка за чужди средства на Община Панагюрище в ТБ „Инвестбанк“ – АД, съгласно чл. 29,
ал. 2 ЗОС и впоследствие ще бъде изплатена на
лицето, което установи правата си върху имота
по съдебен ред.
2643

Кмет: Г. Гергинеков

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 689
от 25 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част
от кв. 22 и кв. 49 по плана на с. Големо Бучино,
община Перник, като се заличава част от улица с
о.т. 149 – о.т. 148 – о.т. 1471 и се предвижда достъп
до урегулираните поземлени имоти с тупик, при
което се променят уличнорегулационните и дворищнорегулационните граници на УПИ V-559 в
кв. 22, УПИ ІХ-558 в кв. 49 и УПИ Х-558 в кв. 49.
Проектът е изготвен въз основа на предписание № 139 от 09.08.2010 г. на кмета на община
Перник съгласно чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Налице е явна фактическа грешка в действащия
план на с. Големо Бучино, одобрен със Заповед
№ 2242 от 04.11.1993 г. на кмета на община Перник. Улица с о.т. 149 – о.т. 148 – о.т. 1471 минава
през законно изградена жилищна сграда в УПИ
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V-559 в кв. 22, което е основание за изменение
на влязъл в сила подробен устройствен план
съгласно чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ.
Изработеният проект за подробен устройствен
план е обявен на заинтересованите лица (ДВ, бр.
71 от 2010 г.). С протокол № 37-5 от 25.11.2010 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията е одобрен проектът за изменение на
ПУП – ПР на част от кв. 22 и кв. 49.
2679

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 585
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализи на правното състояние и приватизационни
оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7,
чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 2, чл. 35з, 35и, 36 и
39 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема актуализираната приватизационна оценка на обект: „УПИ и сграда училище“,
с. Долец, кв. 18, УПИ I-64, с площ 7480 кв.м,
със ЗП – 700,50 кв.м, по плана на с. Долец с
АОС 1503 от 30.09.2008 г. – 39 509,80 лв., в т.ч.
ДДС – 3649,80 лв.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обекта по т. 1,
както следва:
2.1. Утвърждава конкурсната документация
за провеждане на публично оповестен конкурс
на един етап.
2.2. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината
след представяне на документ за внесени 100 лв.,
без ДДС, в касата на Информационния център
на общината.
2.3. При закупуване на конкурсна документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
2.4. Депозитът за участие в конкурса – 10 % от
минималната конкурсна цена, се внася до 25-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по сметка № BG75UBBS80023300135430,
BIC код – UBBS SFBG на ОББ – Попово.
2.5. Срок за подаване на конкурсните документи – до 25-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.6. Срок за оглед на обектите и получаване на
допълнителна информация – до 25-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена конкурсна документация.
3. Упълномощава кмета на общината по чл. 35з,
35и и 36 от Наредбата са търговете и конкурсите да назначи комисия, която да организира и
проведе процедурата, да определи спечелилия
конкурса участник, класирания на второ място
и да сключи договора за приватизация.
2715

Председател: Т. Трифонов
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РЕШЕНИЕ № 586
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване и план-схема на техническата инфраструктура за поземлен имот с
идентификатор 57649.99.3 по кадастралната карта
на гр. Попово, област Търговище, м. Страхила,
с цел промяна предназначението на имота „За
птицекланица“.
Председател: Т. Трифонов
2596

ВЕСТНИК

– (ПИ) № 37784.0.100, (ПИ) № 37784.0.130
и (ПИ) № 37784.0.194 по КВС на с. Козловец с
ЕКАТТЕ 37784 – публична общинска собственост;
– (ПИ) № 07363.0.311, (ПИ) № 07363.0.321
и (ПИ) № 07363.0.326 по КВС на с. Българско
Сливово с ЕКАТТЕ 07363 – публична общинска
собственост;
– (ПИ) № 23431.0.82 и (ПИ) № 23431.0.83 по
КВС на с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431 – публична общинска собственост.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
2533

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1149
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 94-ТСУ10-84
от 21.09.2010 г. до Община Свищов във връзка със
Заповед № 929-РД-01-03 от 16.09.2010 г. на кмета
на Община Свищов за техническо задание и
Заповед № 939-РД-01-03 от 20.09.2010 г. на кмета
на Община Свищов за мотивирано предписание
за ПУП – ПП и с предложение с вх. № 2757 от
13.12.2010 г. на кмета на Община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
трасе на техническата инфраструктура – външно
електрозахранване на Базова станция (БС 4692
„Овча могила“) в землището на с. Овча могила,
община Свищов, с трасе в поземлени имоти (ПИ)
000233, (ПИ) 000287, (ПИ) 000290, (ПИ) 000305,
(ПИ) 000308, (ПИ) 000312, (ПИ) 000685, (ПИ)
000695, (ПИ) 000709, (ПИ) 000713, (ПИ) 000744,
(ПИ) 000760, (ПИ) 121020, (ПИ) 198002 по КВС
на с. Овча могила, с ЕКАТТЕ 53196, община
Свищов. Прокарването на трасето да се извърши
при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Председател: М. Манолов
2532
РЕШЕНИЕ № 1150
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 94-ТСУ10-84
от 21.09.2010 г. до Община Свищов във връзка със
Заповед № 929-РД-01-03 от 16.09.2010 г. на кмета
на Община Свищов за техническо задание и
Заповед № 939-РД-01-03 от 20.09.2010 г. на кмета
на Община Свищов за мотивирано предписание
за ПУП – ПП и с предложение с вх. № 2810 от
19.01.2011 г. на кмета на Община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за „Трасе на техническата инфраструктура – оптична кабелна меж дуселищна връзка меж ду
с. Драгомирово, с. Козловец, с. Българско Сливово
и с. Хаджидимитрово до землищната граница
на с. Павел на територията на община Свищов“,
преминаващо през поземлени имоти:
– (ПИ) № 77013.0.90, (ПИ) № 77013.0.155,
(ПИ) № 77013.0.317, (ПИ) № 77013.0.325, (ПИ)
№ 77013.0.326, (ПИ) № 77013.0.327 по КВС на
с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013 – публична
общинска собственост;
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Председател: М. Манолов

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 487
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ
във връзка с постъпило искане с вх. № СП-5818
от 30.ХІ.2010 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Подземен кабел 20 kV в землище с. Бабово,
местност Илията“.
2. Дава съгласие за преминаване и прокарване
на подземен кабел 20 kV през имоти – публична
общинска собственост, съгласно трасето на одобрения по т. 1 ПУП – парцеларен план, както
следва: ПИ № 000085 – полски път.
3. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател: В. Атанасов
2535
РЕШЕНИЕ № 488
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за улична регулация
от о.т. 222, о.т. 223, о.т. 224 и о.т. 225 и план за
регулация на ПИ 939 и ПИ 940 по кадастралната
карта на с. Ряхово, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател: В. Атанасов
2536

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-135
от 24 януари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка със ЗРП на
гр. Смолян, кв. Смолян, одобрен със Заповед
№ РД-1425 от 21.11.1983 г., нареждам:
1. Отчуждавам част от имот с кад. № 916.227
в кв. 138 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян,
одобрен със Заповед № РД-1425 от 21.11.1983 г.,
отреден за ул. Заводска, с площ 65 кв. м, собстве-
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ност на Бистра Чавдарова Кехайова, наследници на
Недко Трендафилов Кехайов, Софка Трендафилова
Луканова и наследници на Трендафил Минчев
Кехайов съгласно нот. акт № 78, том ІХ, дело
240/1966 г., нот. акт № 167, том ХІІ, дело № 236
от 26.07.1967 г. и нот. акт от 1988 г.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота в размер 1900 лв. Сумата ще бъде внесена
в ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Смолян, и ще
бъде изплатена след влизане на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Кмет: Д. Янкова
2537

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 45.10
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за частично изменение на
ПР (план за регулация) на с. Горово, община
Сунгурларе, област Бургас, за квартали 3 и 13 и
поземлени имоти 28, 32, 33, 34, 35, 36 и 37.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
2644

Председател: Х. Ахмед

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 703
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Хасково, реши:
Одобрява окончателен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация на
жилищен район „Изгрев“ – гр. Хасково, с обхват
на територията – кадастрални райони 730, част от
729 (източно от ул. Панагюрище) и част от 731 по
кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със
Заповед РД-18-63 от 05.10.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра – София.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
2645

Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 569
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на обект „Вилни
сгради“ в ПИ № 48619.54.633 в землището на гр.
Царево.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
2601

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 570
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на обект „Електрозахранване на КРШ“ в ПИ № 48619.6.521 и
№ 48619.6.533 в землището на гр. Царево.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Председател: Д. Градев
2602
РЕШЕНИЕ № 571
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на обект „Жилищна
сграда за сезонно обитаване“ в ПИ № 66528.3.276
в землището на с. Синеморец.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Председател: Д. Градев
2603
РЕШЕНИЕ № 572
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на обект „Жилищна
сграда за сезонно обитаване“ в ПИ № 66528.1.233
в землището на с. Синеморец.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Председател: Д. Градев
2604
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ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 473
от 10 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обект:
„Изграждане на фотоволтаична електрическа
централа в ПИ – 000371, местност Парцелчетата
в землището на с. Сваленик, община Иваново,
област Русе“.
2716

Председател: Д. Вълчев

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1/13
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 1 от 10.01.2011 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Крушари, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на УПИ VIII в кв. 1 по плана на с. Загорци,
община Крушари. С изменението се образуват
четири нови УПИ с предназначение „За жилищно
строителство“ – нискоетажно, с градоустройствени показатели Н – до 10 м; Пл.застр – до 60 %;
Кинт – до 1,2; Озел. площ мин. 40 %, със следните площи: УПИ IX с площ 1299 кв.м, УПИ Х
с площ 1400 кв.м, УПИ XI с площ 1495 кв.м и
УПИ XII с площ 1425 кв.м.
2. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на УПИ VI в кв. 2 по плана на с. Загорци, община Крушари. С изменението се образуват четири
нови УПИ с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с градоустройствени
показатели Н – до 10 м; Пл.застр – до 60 %;
Кинт – до 1,2; Озел. площ мин. 40 %, със следните площи: УПИ VII с площ 1009 кв.м, УПИ
VIII с площ 991 кв.м, УПИ IX с площ 1010 кв.м
и УПИ X с площ 1013 кв.м.
3. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на УПИ VI в кв. 3 по плана на с. Загорци, община
Крушари. С изменението се образуват четири нови
УПИ с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с градоустройствени показатели Н – до 10 м; Пл.застр – до 60 %; Кинт – до
1,2; Озел. площ мин. 40 %, със следните площи:
УПИ VII с площ 1061 кв.м, УПИ VIII с площ
1040 кв.м, УПИ IX с площ 1100 кв.м и УПИ X
с площ 1103 кв.м.
4. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на УПИ II в кв. 4 по плана на с. Загорци, община
Крушари. С изменението се образуват четири нови
УПИ с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с градоустройствени показатели Н – до 10 м; Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2;
Озел. площ мин. 40 %, със следните площи: УПИ
IV с площ 714 кв.м, УПИ V с площ 696 кв.м, УПИ
VI с площ 695 кв.м и УПИ VII с площ 693 кв.м.
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5. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на УПИ III в кв. 4 по плана на с. Загорци, община Крушари. С изменението се образува нов
квартал 26 с девет нови УПИ с предназначение
„За ж илищно ст роителство“ – нискоета ж но,
с градоустройствени показатели Н – до 10 м;
Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2; Озел. площ
мин. 40 %, със следните площи: УПИ I с площ
744 кв.м, УПИ II с площ 739 кв.м, УПИ III с
площ 737 кв.м, УПИ IV с площ 736 кв.м, УПИ V
с площ 734 кв.м, УПИ VI с площ 732 кв.м, УПИ
VII с площ 835 кв.м, УПИ VIII с площ 1300 кв.м
и УПИ IX с площ 1509 кв.м.
6. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на територия без отреждане в кв. 22 по плана
на с. Загорци, община Крушари. С изменението
се образуват осем нови УПИ с предназначение
„За ж илищно ст роителство“ – нискоета ж но,
с градоустройствени показатели Н – до 10 м;
Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2; Озел. площ
мин. 40 %, със следните площи: УПИ II с площ
744 кв.м, УПИ III с площ 740 кв.м, УПИ IV с
площ 735 кв.м, УПИ V с площ 731 кв.м, УПИ VI
с площ 726 кв.м, УПИ VII с площ 722 кв.м, УПИ
VIII с площ 717 кв.м и УПИ IX с площ 708 кв.м.
7. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на територия без отреждане в кв. 22 по плана
на с. Загорци, община Крушари. С изменението
се образува нов квартал 23 с осем нови УПИ с
предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно, с градоустройствени показатели Н – до
10 м; Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2; Озел.
площ мин. 40 %, със следните площи: УПИ I с
площ 719 кв.м, УПИ II с площ 740 кв.м, УПИ III
с площ 710 кв.м, УПИ IV с площ 705 кв.м, УПИ V
с площ 700 кв.м, УПИ VI с площ 696 кв.м, УПИ
VII с площ 691 кв.м и УПИ VIII с площ 689 кв.м.
8. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на територия без отреждане по плана на с. Загорци,
община Крушари. С изменението се образува нов
квартал 24 с четири нови УПИ с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно,
с градоустройствени показатели Н – до 10 м;
Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2; Озел. площ
мин. 40 %, със следните площи: УПИ I с площ
824 кв.м, УПИ II с площ 820 кв.м, УПИ III с
площ 817 кв.м и УПИ IV с площ 809 кв.м.
9. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на територия без отреждане по плана на с. Загорци,
община Крушари. С изменението се образува нов
квартал 25 с дванадесет нови УПИ с предназначение „За жилищно строителство“ – нискоетажно,
с градоустройствени показатели Н – до 10 м;
Пл.застр – до 60 %; Кинт – до 1,2; Озел. площ
мин. 40 % със следните площи: УПИ I с площ
916 кв.м, УПИ II с площ 805 кв.м, УПИ III с
площ 801 кв.м, УПИ IV с площ 798 кв.м, УПИ
V с площ 795 кв.м, УПИ VI с площ 792 кв.м,
УПИ VII с площ 791 кв.м, УПИ VIII с площ 793
кв.м, УПИ IX с площ 795 кв.м, УПИ X с площ
797 кв.м, УПИ IX с площ 800 кв.м и УПИ XI с
площ 1155 кв.м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич,
пред Административния съд – Добрич.
Председател: Ил. Мюстеджеб
2717

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

6. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28.02.2011 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:
Подуправител
на БНБ:
К. Христов

Хил. лв.
6081175
2556636
15476175
24113986
7727555
5785439
4447673
931608
5221711
24113986

Гл. счетоводител
на БНБ:
Сн. Деянова

Месечен баланс на управление „Банково“
към 28.02.2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37245
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1454817
Дълготрайни материални и
нематериални активи
191395
Други активи
9351
Депозит в управление „Емисионно“
5221711
Всичко активи:
6914519
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2707320
Други пасиви
14503
Всичко задължения
2721823
Основен капитал
20000
Резерви
3864747
Неразпределена печалба
307949
Всичко собствен капитал
4192696
Всичко пасиви
6914519
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
2744
5. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,18 на сто считано от 1 март 2011 г.
2745
3. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 3.7 администрация и управление,
специалност стопанско управление (научна специалност 05.02.20 социално управление) – един,
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за катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“;
професионално направление 4.6 информатика и
компютърни науки, специалност информатика и
информационни технологии (научна специалност
01.01.13 математическо моделиране и приложение
на математиката) – един, за катедра „Числени методи и статистика“; професионално направление
5.1 машинно инженерство, специалност земеделска
техника и технологии (научна специалност 02.18.02
механизация и електрификация на животновъдството) – един, за катедра „Земеделска техника“;
професионално направление 5.2 електротехника,
електроника и автоматика, специалност електроенергетика и електрообзавеждане (научни
специалности: 02.04.15 електроснабдяване и електрообзавеждане (селско стопанство) и 02.18.02
механизация и електрификация на животновъдството) – един, за катедра „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“; професионалнo направлениe
5.3 комуникационна и компютърна техника, специалност компютърни системи и технологии (научни
специалности: 02.21.09 автоматизация на области
от нематериалната сфера и 02.21.06 автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране) – един, за катедра „Компютърни
системи и технологии“; доценти по: професионално
направление 5.3 комуникационна и компютърна
техника, специалност комуникационна техника и
технологии (научна специалност 02.20.01 теория
на електронните вериги и електронна схемотехника) – един, за катедра „Комуникационна техника
и технологии“; професионално направление 5.2
електротехника, електроника и автоматика, специалност електроенергетика и електрообзавеждане
(научна специалност 02.04.15 електроснабдяване и
електрообзавеждане) – един, за катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“; професионално
направление 3.3 политически науки, специалност
европеистика (научна специалност 05.04.11 общо и
сравнително езикознание) – един, за катедра „Европеистика“; професионално направление 5.13 общо
инженерство, специалност екология и техника за
опазване на околната среда (научна специалност
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство) – един, за катедра
„Екология и опазване на околната среда“; професионално направление 5.1 машинно инженерство,
специалност земеделска техника и технологии,
(нау чна специалност 02.18.01 механизация и
електрификация на растениевъдството) – двама,
за катедра „Земеделска техника и технологии“;
професионално направление 3.7 администрация
и управление, специалност стопанско управление
(научна специалност 05.02.18 икономика и управление (индустрия) – двама, за катедра „Мениджмънт
и бизнес развитие“; професионално направление
3.6 право, специалност право (научна специалност
05.05.19 криминалистика) – един, за Юридическия
факултет, катедра „Публично-правни науки“;
професионално направление 5.10 химични технологии, специалност химични технологии (научна
специалност: 02.10.12 технология на силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един, за Филиал – Разград;
главен асистент в професионално направление 5.11
биотехнологии, специалност биотехнологии (научна специалност 01.06.12 микробиология) – един,
за Филиал – Разград, всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КНП“, кабинет 324А, тел. 082/888-455.
2605
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5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и застрояване на м. Дружба 2 – кв. 9 в
граници: бул. Копенхаген, улица по о.т. 34 – о.т.
33 – о.т. 32 – о.т. 31, ул. Обиколна, пешеходна алея
между кв. 9 и кв. 903, северна граница на УПИ
ХL от кв. 9, задънена улица по о. т. 221 – о.т.
363д, локално платно на бул. Цариградско шосе,
който е изложен в район „Искър“. Заинтересованите могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ чрез район „Искър“ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2720
25. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изготвени
проекти за ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 20 kV от ТП в УПИ I-48,49 (ПИ
07079.3.2352) до УПИ II-1952 (ПИ 07079.3.1952),
местност Оникилика, в землището на Бургас;
ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод ∅ 250 ПЕВП от ПИ 07079.3.174 до УПИ
II-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност Оникилика, в
землището на Бургас; ПУП – парцеларен план за
трасе на канализационен колектор за дъждовни
води ∅ 630 от УПИ II-1952 (ПИ 07079.3.1952),
местност Оникилика, в землището на Бургас до
дере – ПИ 07079.2.216 по одобената кадастрална
карта на Бургас, който е изложен за разглеждане
в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2725
64. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на пътна връзка за УПИ I-147, м. 1, в
местността Велев бряст, който ще минава през
поземлени имоти 000038 – полски път – публична общинска собственост, и 000031 – велоалея,
публична общинска собственост, с. Кукорево,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
2737
20. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе
на електропровод, необходим за захранване на
поземлен имот № 262069 в местността Жулеви
ливади, землището на с. Лесичово, община
Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Лесичово.
2738
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Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване срещу
разпоредби на ПМС № 334 на МС от 29.12.2010 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Репуб
лика България за 2011 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.) от
„Авто Инженеринг Холдинг Груп“, ООД“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. Стара планина 31 – 33,
чрез управителя Росен Марианов Маринов, по
което е образувано адм.д. № 2511/2011 по описа
на Върховния административен съд, I колегия,
VIII отделение.
2746
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Националния медицински координационен център, представлявано от директора Огнян Минчев
Алексиев и Огнян Милчев Алексиев от София,
ул. Раковски 156, ет. 3, ап. 11, чрез адв. Веска
Волева – София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, на
Постановление № 168 от 2010 г. на Министерския
съвет за закриване на Националния медицински
координационен център (ДВ, бр. 64 от 2010 г.), по
което е образувано адм.д. № 11892/2010 по описа
на Върховния административен съд.
2747
А дминистративният съд – София област,
е образувал адм. дело № 121/2011 по описа на
съда със страни „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, с.
Челопеч – оспорващ, и Общинският съвет – Челопеч – ответник, което е насрочено за разглеждане
на 12.04.2011 г. в 09,30 ч. и по което предмет на
оспорване е Решение № 455 по протокол № 41
от 26.01.2011 г. на ОбС – Челопеч, в частта му, в
която е определен размерът на такса битови отпадъци за 2011 г. за нежилищни имоти на фирми
на 10.00 на хиляда.
2757
Административният съд – Кюстендил, административно отделение, призовава Румен Атанасов
Любенов с последен адрес Кюстендил, ул. Любен
Харалампиев 4, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 7.04.2011 г. в 13 ч. като заинтересована
страна по адм.д. № 353/2010, заведено от Пламен
Л. Атанасов. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2729
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 1072 на Общинския съвет – Русе, прието с протокол № 53 от 16.12.2010 г.,
по което оспорване е образувано адм. дело № 53/2011
по описа на Административния съд – Русе, 5 състав, насрочено за 14.04.2011 г. в 9,30 ч. Оспорваща
страна по делото е „Геокомерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж. к. Дружба
3, ул. Никола Вапцаров 17, вх. Ж, ет. 4, ап. 12,
представлявано от Георги Иванов Керчев.
2759
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ, че адм. дело № 266/2010, насрочено за
11.05.2011 г. от 9,45 ч., е образувано срещу Решение
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№ 549 от 20.07.2009 г. на Столичния общински съвет за одобряване на ПУП за Младост 2, което се
обжалва от Александър Христов Николов в частта
за поземлен имот пл. № 2689, кв. 14а – Младост
2, попадащ в УПИ V – отреден за озеленяване
с режим ТГО. Съдът съобщава, че всички лица,
които имат правен интерес по смисъла на чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, т.е. за които обжалваният акт е благоприятен в оспорената част (за УПИ V, кв. 14а,
Младост 2), могат да поискат със заявление да
бъдат конституирани по делото в едномесечен
срок от обнародването на страната на ответника.
2731
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ, че адм.д. № 8856/2009, насрочено за
11.05.2011 г. от 9,30 ч., е образувано срещу Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния общински
съвет, с което се одобрява ПУП за Младост 1,
което се обжалва от Лилия Алексиева Драгомирова, Жени Павлинова Марекова, Игор Николаев
Миланов, Цветан Трифонов Лазаров, Христо
Иванов Иванов, Илиян Григоров Кърджев, Явор
Евдокимов Христов, Красимир Илийчев Кръстев,
Богомил Любомиров Атанасов, Агнеса Сеферинова Стоянова, Делян Константинов Божанов,
Катя Калчева Великова, Милен Тодоров Ангелов,
в частта за УПИ ХІV-2970, кв. 4, и създаването
на пешеходна зона между УПИ ХІІІ 2970, 3575,
кв. 4, както и за УПИ ХІІІ за трафопост. Съдът
съобщава, че всички лица, които имат правен
интерес по смисъла на чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т.е.
за които обжалваният акт е благоприятен в оспорената част (УПИ ХІV-2970, УПИ ХІІІ 2970,
3575, УПИ ХІІІ за трафопост – всичките в кв.
4 по плана на София, м. Младост 1), могат да
поискат със заявление да бъдат конституирани
по делото в едномесечен срок от обнародването
на страната на ответника.
2732
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 38 състав, призовава Стефан Илиев
Димитров и Васил Крумов Василев, с неизвестни по делото адреси, да се явят в съда на
30.03.2011 г. в 14 ч. като заинтересовани страни
по адм. дело № 4233/2010, образувано по жалба на
Петър Димитров Радев срещу Заповед № РД-1815 от 17.03.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК). Заинтересованите страни да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на ГПК.
2756
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм. дело № 8467/2010, насрочено за 14.04.2011 г. в 10,30 ч. по жалба на Георги
Йорданов Дончев и Копринка Йорданова Лалова,
и двамата от София, против Решение № 468 от
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет, с което
е одобрен ПРЗ на м. Студентски град, София, в
частта относно ПИ № 1635, кв. 53б, м. Студентски
град. Съдът съобщава на заинтересованите лица,
че могат да поискат да бъдат конституирани като

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

ответници по делото чрез подаване на молба
до съда в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
2758
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Областния управител на област Стара
Загора със заповед № РД-09-107 от 15.02.2011 г.
на чл. 40, т. 5 и чл. 54, ал. 5 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 1047
от 27.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, по което е образувано адм. д. № 73/2011
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 15.04.2011 г.
2730
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 2521/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Специализирана болница за
рехабилитация – Китен“ – ЕАД.
10180
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 1524/99 вписа промяна за
„Булверк“ – ООД: освобождава като управител
Димитър Господинов Иванов.
10181
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 2686/2001 вписа промени за
„Керамика – Бургас – 2001“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Симеон Хараламбов
Хараламбов; дружеството ще се управлява и
представлява от двамата управители Руси Динев
Куртлаков и Светлин Русев Куртлаков заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
10182
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 1818/2003 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „СОК Камчия“ – ЕАД.
10183
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 3678/2007 вписа промени
за „Одит консултинг“ – ООД: освобождава като
съдружник Ивелин Симеонов Кичуков; вписва
като съдружник „Консулт – 71“ – ЕООД; вписва
нов дружествен договор.
10184
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 2014/2007 вписа промени за
„Феро дизайн“ – ЕООД: заличава като управител
Кристина Александрова Алексиева; вписва като
управител Галина Димитрова Алексиева.
10185
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.І.2008 г. по ф.д. № 1707/2000 вписа прехвърляне
на предприятието на „Андезит инвест“ – ЕАД,
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като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Андела“ – АД (рег. по ф.д.
№ 4228/94), и заличава „Андезит инвест“ – ЕАД.
10186
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.І.2008 г. по ф.д. № 4228/94 вписа прехвърляне
на предприятието на „Андезит инвест“ – ЕАД
(рег. по ф.д. № 1707/2000), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Андела“ – АД.
10187
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4274/94 вписа промени за „Метални
панели и конструкции“ – АД, Бургас, дъщерно
дружество на „Сиконко холдинг“ – АД, София:
вписва ново наименование от „Метални панели
и конструкции“ – АД, Бургас, дъщерно дружество
на „Сиконко холдинг“ – АД, София, на „Метални
панели и конструкции“ – АД; вписва нов устав.
10188
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.І.2008 г.
по ф.д. № 2249/2006 вписа промени за „Екстра
клеар“ – ООД: освобож дава като съдружник
и управител Маргарита Георгиева Георгиева;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Гергана Павлова Янева; вписва промяна на наименованието от „Екстра клеар“ – ООД,
на „Екстра клеар“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 407,
вх. 6, ет. 1; вписва нов учредителен акт.
10189
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5284/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Джи Ем билд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 404, вх. В, ет. 5, ап. 14, и с предмет на
дейност: търговски сделки, свързани с покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, изкупуване, съхранение и
реализация на изделия на хранително-вкусовата
промишленост, комисионни и спедиционни сделки, външна и вътрешна търговия, хотелиерски,
рек ламни, информационни и консултантск и
услуги, вътрешен и международен туризъм, тур
операторска и агентска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Пенчо Йорданов Манов.
10982
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5286/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Мираж мениджмънт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Струма 23, и с предмет на дейност: управление
и поддръжка на недвижими имоти, продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
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контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Силвия Костова Айтова.
10983
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 5336/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ика вендинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Св. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ап. 1, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с кафе и
кафе-автомати, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, както и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Катя
Васкова Генчева.
10984
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5345/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Елегант Кълъчоглу“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Георги Кирков 40, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки – превоз в страната и в чужбина на пътници
и товари, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, туристически услуги – тур
операторство и турагентство, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни
туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Апостол Василев Георгиев.
10985
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5315/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Цитадела“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Тутракан 3, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки и услуги, лизинг, търговско
представителство и посредничество, внос и износ,
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
територията на страната и в чужбина, сделки
с интелектуална собственост, туроператорство,
турагентство, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Олафс Бруверс.
10986
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5314/2007 вписа еднолично дружество
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с ограничена отговорност „Баевстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 28, вх. 1, ет. 2, и с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански,
хранителни и промишлени стоки и други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
спедиторски и превозни сделки, вкл. превоз на
пътници и товари, лизинг, сделки за покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, както
и рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, сделки за извършване
на туристически, туроператорски, хотелиерски
и ресторантьорски услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, търговско
представителство и посредничество, вкл. агентство и комисионерство на местни и чуждестранни
лица, покупко-продажба, ремонт и сервиз на
компютри, офис техника и консумативи за тях
и телекомуникационни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Митко
Генчев Баев.
10987
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5313/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Валстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети
Влас, ул. Цар Симеон 41, и с предмет на дейност:
геоложки и хидрогеоложки проучвания, укрепване
на свлачища и изкопи, производство на фиданки,
озеленяване, залесяване, маркиране, дърводобив,
оценки на гори и земи от горския фонд, изготвяне
на програми на ЕС и ГФ, сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини,
селскостопански, хранителни и промишлени стоки
и други вещи в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, спедиторски и превозни сделки,
вкл. превоз на пътници и товари, лизинг, сделки
за покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, вкл. с технологично оборудване
и ноу-хау, както и рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови, сделки
за извършване на туристически, туроператорски,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
вкл. агентство и комисионерство на местни и
чуждестранни лица, покупко-продажба, ремонт
и сервиз на компютри, офис техника и консумативи за тях и телекомуникационни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Атанас Иванов Димов.
10988
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5269/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Молос БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно стро-
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ителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васос Андреу.
10989
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 5214/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ен Ейч
Ар Ес България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Сердика 2, Търговски
център „Триа“, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност: строителство и монтажна дейност, покупкопродажба, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговска и производствена
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки
и вещи, незабранени със закон, комисионерство,
реклама, транспортни услуги, туризъм и всички
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Даян Ръшбрук, Шиина Линда
Хеннел, Майкъл Стефън Нийл и Маргарет Линда
Мей Хенел заедно и поотделно.
10990
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2007 г. по ф.д. № 5271/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нем – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 7А, ет. 4, и с предмет на
дейност: продажба на изделия от злато, сребро
и платина и на скъпоценни камъни от местно
производство и от внос на физически лица,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, лизинг, складови сделки, комисионни сделки, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
на български и чуждестранни фирми, търговско
посредничество, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, преводачески и други
услуги, сделки с интелектуална и индустриална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ирена Стефанова Мосинова.
10991
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5299/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джи Крон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 55, вх. 8, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: сделки за внос, производство и
търговия с електродомакински уреди, сделки за
предоставяне на туристически услуги, сделки за
покупко-продажба, производство и търговия със
селскостопански, хранителни и промишлени стоки
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, превозни и спедиторски
сделки, търговско представителство и посредничество, сделки за предоставяне на козметични
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услуги чрез специализирани методи за масажи и
релаксиращи антистрес терапии. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Милев Русинов.
10992
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5309/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хераклис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хераклес Йоану.
10993
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5290/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Алматея 77“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Абоба 14, вх. 2,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
селскостопански, промишлени стоки в страната и
извън нея с продажба, шивашки услуги, обработка
на товари, комисионни, лизцензионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, превоз на пътници и товари
в страната и извън нея, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, програмни,
информационни и импресарски услуги, сделки
с интелектуална собственост, външнотърговски
и бартерни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Христо Димитров
Димитров.
10994
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 5289/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джи енд
Ес ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георгиос
Георгиу.
10995
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 3142/2004 вписа промени за „Асикон
2000“ – ЕООД: вписва нов предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти;
вписва нов учредителен акт.
10996
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 1570/2007 вписа промени за „Ренесанс
1“ – ЕООД: вписва като съдружник Калинка
Петрова Баева; вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 488 400 лв.; вписва промяна на
наименованието от „Ренесанс 1“ – ЕООД, на „Ренесанс 1“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
10997
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 3122/2006 вписа промени за
„Нина – комерс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ирина
Петрова Василева; вписва като съдружници
Михаил Стоянов Василев и Янита Михайлова
Василева; вписва като управител Михаил Стоянов Василев; вписва промяна на наименованието
от „Нина – комерс“ – ЕООД, на „Нина – комерс“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
10998
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 2174/2007 вписа промени за „Наутик
шипоунър“ – ООД: вписва като съдружник Кристофър Ашли Ман; вписва нов дружествен договор.
10999
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 5277/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Меткаф ентърпрайсиз“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Христо Ботев 30, ет. 4, и с предмет на
дейност: покупка, проектиране или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Греъм Дейвид Меткаф.
10167
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5276/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Алфонсо“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 20,
вх. 2, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и
дребно, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка на недвижими имоти и
вещни права върху тях, извършване на строежи
и подобрения, управлението им, отдаване под
наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски
и лицензионни сделки, игри с развлекателен или
спортен характер, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална соб-
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ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Тезджан Исмаил Сабри.
10168
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 5273/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Люси тур“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гурко
18, ет. 1, и с предмет на дейност: строителство
и всякакъв вид строително-ремонтни дейности,
проектиране, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, ремонтни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Алексей Викторович Грибов.
10169
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 5280/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Пи енд Пи консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Поморие,
кв. Свобода, бл. 14, вх. 2, ет. 3, ап. 8, и с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Енчо Ефтимов Петков.
10170
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5261/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дияна“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 34, вх. 2, ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: фризьорски услуги, 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, програмни и
импресарски услуги, търговско представителство
и посредничество, външнотърговски сделки, покупка, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски сделки и туристически агентски сделки,
предоставяне на допълнителни туристически
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Дияна Георгиева Иванова.
10171
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5263/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Скорпио 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 107, вх. 2, ет. 6, ап. 17, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки,
превозни сделки, превоз на пътници и товари,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж,
проектиране или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ганчо
Момчилов Ганев.
10172
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.І.2008 г. по ф.д. № 635/2005 вписа промени за
„Ясемин“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ж.к. Славейков, бл. 112, ет. 3,
ап. 13; вписва нов учредителен акт.
10173
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5287/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ауто експерт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Д-р
Петър Берон 5, и с предмет на дейност: автоуслуги – бояджийски, тенекеджийски, монтьорски,
покупка на авточасти и автоконсумативи с цел
препродажба, покупка на стоки, материали или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, транспортни, спедиционни и превозни сделки – превоз
на пътници, стоки и товари на територията на
страната и в чужбина, внос и износ, лицензионни
сделки, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и експлоатация. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитър Динков Динев.
10174
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5255/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бурглес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 25, вх. 1, ет. 9, ап. 26, и 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, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, вътрешно- и външнотърговски
сделки със стоки и товари, реекспорт на такива,
транспортни сделки в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества, хотелиерски, туристически и рекламни сделки, вкл.
в областта на развлекателния бизнес, рекламни,
импресарски, информационни услуги, извършване
на сделки с интелектуална собственост, вкл. с
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технологично оборудване и ноу-хау за промишлеността, покупка, реконструкция и строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски, маркетингови и инженерингови
услуги, както и всички други сделки, позволени
със закон, при спазване изискванията на закона,
вкл. условията на съответните регистрационни
и/или лицензионни режими, ако такива са предвидени съобразно действащото законодателство.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Янко Стоянов Стоянов.
10175
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 5264/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Татяна
Никова 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Александър Велики 25,
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, консултантски, програмни, счетоводни, импресарски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Татяна Иванова Поповска-Никова.
10053
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 5278/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Българска роза – 2008“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Нео Анхиало 9, партер, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна
търговия, туристически, хотелиерски, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Гулжан
Ускенбаевна Казахбаева.
10054
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.І.2008 г. по
ф.д. № 968/95 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Дитмо – Магдалена Катрапелова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Анкор 7“ – ООД, Бургас.
10055
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.І.2008 г.
по ф.д. № 5266/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Аве – Йовка Петкова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Анкор 7“ – ООД, Бургас.
10056

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 33/2006 вписа промени за
„Нова 1“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Йорданка
Георгиева Рачева; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Димитър Стефанов
Пандов; вписва нов учредителен акт.
10057
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г. по
ф.д. № 138/97 вписа промени за „Арктур“ – ООД:
освобождава като съдружник и управител Шавкат Адхамович Алимов; вписва като съдружник
и управител Сергей Василев Димитров; вписва
нов дружествен договор.
10058
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 4471/93 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Младост“ – АД.
10059
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 2798/2003 вписа промени за
„Бурготекс“ – ООД: освобождава като съдружници Веселин Стефанов Балев и Михаил Пенчев
Кузманов; заличава като управител Веселин
Стефанов Балев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Недялка Коцева
Серафимова; вписва промяна в наименованието
от „Бурготекс“ – ООД, на „Бурготекс“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
10157
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.І.2008 г.
по ф.д. № 2/2008 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „СБ – Варвара“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Созопол,
ул. Вихрен 22, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: покупка, строеж, дизайн и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на
ваканционни селища, туристически, рекламни,
информационни и консултантски услуги, посреднически услуги при сделки с недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Карстен
Гьокга Бек.
10158
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 5347/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Атриа
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 39, вх. 8, ет. 5, ап. 18,
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, производство
на промишлени, хранителни, селскостопански
и други видове стоки, търговия с алкохолни напитки (след лиценз), цигари (след лиценз), кафе,
сладкарски изделия, топли и студени закуски,
сладолед, безалкохолни напитки, покупка, стро-
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еж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка и продажба на петролни и
химически продукти и производни от тях, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги в страната и в
чужбина, шивашки, дърводелски, фризьорски,
битови, ст роително-монта ж ни, бояд ж ийск и,
железарски и ремонтни услуги, автомонтьорски
и шлосерни услуги, търговско представителство
и посредничество, представителство и агенции
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, търговия с черни и цветни метали,
производство, закупуване, преработка и продажба
на селскостопанска продукция от животински
и растителен произход в прясно и преработено
състояние със и без посредник в страната и в
чужбина, механизирана обработка на земеделски
земи и химическа защита на селскостопански
култури, арендуване на земеделски земи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Димитричка Куртева Иванова.
10159
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 7779/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ганди – Ганка Георгиева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ганди“ – ООД, Айтос.
10160
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 7053/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Димитър Калинов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Калинов и син“ – ООД, Айтос.
10161
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 1326/2001 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дина Димитрова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Динафарм“ – ЕООД, Бургас.
10162
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 5266/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Солар
Ел енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Несебър, ул. Тервел 7, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки и други
вещи, вкл. от собствено производство или след
преработването и обработването им, търговско
представителство и посредничество, строителство,
ремонт, модернизация, поддръжка и експлоатация
на сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдих
и туризъм, проектиране, изграждане и ремонт на
ел. инсталации и електроуреди, консултантска
дейност, фризьорски и козметични услуги, експлоатация, поддръжка и обслужване на вендинг
машини, предпроектни проучвания, проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични, ветрогенератори, ветропаркове и соларни
паркове, производство, пренос, разпределение и
продажба на електрическа енергия (след получаване на съответните разрешения и лицензи),
проектиране, разработване, адаптиране и внедря-
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ване на проекти, свързани с производството на ел.
енергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници, внос, продажба и сервизно обслужване
на фотоволтаични съоръжения, ветрогенератори,
геотермични инсталации и инсталации с биогаз.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Румен Ганчев Станев.
10163
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 5262/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ивана“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 16, вх. 2, ет. 8, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, фризьорски и козметични
услуги, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, внос-износ, хотелиерство и ресторантьорство, ту ристически, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, бартерни
сделки, туроператорски и турагентски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква разрешена
със закон търговска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Петкова Тодорова.
10164
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.І.2008 г.
по ф.д. № 1598/2002 вписа промени за „Чип енд
Дейл“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Бабица, община Брезник, област
Перник; вписва нов учредителен акт.
10165
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 5274/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Джин“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Славянска 38, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителство на съоръжения
и инсталации, търговия със строителни материали, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, външнотърговски, дистрибуторски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Елефтериос Прунтзидис.
10166
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.І.2008 г. по ф.д. № 6645/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с огра-
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ничена отговорност „А дивелъпмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Професор Державин 14, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: развитие и управление на инвестиционни проекти, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, изграждане и
експлоатация на туристически и спортни обекти,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Лазар Стоянов Стоянов и се управлява и представлява от Иванка Димитрова Иванова.
10060
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6532/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дикар“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 408, вх. 10, ет. 9, ап. 50, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество в страната
и в чужбина, строително предприемачество,
търговия с недвижими имоти, комисионни, спедиционни, складови сделки, транспортни услуги,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина, покупка, продажба, обработка, преработка
и ремонт на пластмасови и метални изделия,
автосервиз и автотенекеджийство, бояджийски
и автобояджийски услуги, покупко-продажба на
нови и употребявани авточасти, ремонт на МПС
с нови и употребявани авточасти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Богомилов Димитров и Венцислав Богомилов
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6055/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Агромит – 4“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Гроздьово, община Долни
чифлик, и с предмет на дейност: селскостопанска
дейност – производство, преработка и реализация
на земеделски и животновъдни продукти, селски
и екотуризъм, дейности по опазване на околната
среда, изработване на екопроекти и тяхната реализация, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Михайлов Матеев, Иван Георгиев
Иванов, Станимир Иванов Стаменов и Стайко
Николов Генчев и се управлява и представлява от
Станимир Иванов Стаменов и Стайко Николов
Генчев заедно и поотделно.
10062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6517/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Прециз
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БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Роза, бл. 36, вх. А, ет. 7, ап. 24, и
с предмет на дейност: интериорен и екстериорен
дизайн, изработване на камини, подови и стенни
облицовки, довършителни строителни работи,
посредничество и търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, закупуване на недвижимости и ремонт с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Валентин Стоянов
Иванов, който го управлява и представлява.
10063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 6648/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ют тауър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Доктор Железкова 42, вх. Б, офис 1, и с предмет
на дейност: строителство, строително-монтажна
дейност и ремонтни работи, извършване на услуги
по осъществяване на инвеститорски контрол на
сгради и строителни обекти, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, търговско посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Росен Иванов Христов,
който го управлява и представлява.
10064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 6450/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Голдън Дангов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 303, вх. 7, ет. 9, ап. 106,
и с предмет на дейност: фризьорство, козметика, маникюр, педикюр, грим, масаж, фитнес,
лечебно-възстановителни процедури, курсове за
квалификация и преквалификация на фризьори,
козметици, маникюристи, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност,
търговия и сделки с недвижими имоти, търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени, строителни, хранителни и козметични
стоки, комисионна, спедиторска, складова и
лизингова дейност, представителство в страната
и в чужбина, пътнически и товарни превози в
страната и в чужбина, таксиметрови услуги,
търговско представителство и посредничество,
застрахователни сделки, транспорт в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ивета Димитрова
Дангова, която го управлява и представлява.
10065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 6440/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сеал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Хан
Маламир 21, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
търговия, туристически услуги – ресторантьорство и хотелиерство, строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти и вещни
права, търговско представителство, заложна
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търговия, посредничество и агентство, външнотърговска дейност – внос и износ, производство
на стоки за широко потребление, транспортна
и рекламна дейност, жилищно и интериорно
проектиране, селскостопанска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Даниел Димитров Михайлов, който
го управлява и представлява.
10073
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.І.2008 г. по ф.д. № 6353/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мистър Бомбър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 19, вх. В, ет. 4, ап. 56, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и
износ, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, посредничество
при сделки с недвижими имоти, строителство на
жилищни и обществени сгради, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристически услуги (след лиценз или
разрешително), рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Павел Янков Янков, който го управлява и
представлява.
10074
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6305/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества акционерно дружество
„СИП – шипинг груп“ – АД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Плиска 13, ет. 2, и с
предмет на дейност: придобиване, разпореждане
и управление на активи, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, бартерни
услуги, агентиране, чартиране, фрахтоване, опериране на кораби, снабдяване на кораби и други
плавателни средства. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с
номинал 1 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Стоян Димитров Щърбаков, Искър
Василев Искров и Гюлка Велева Папазова, и се
представлява от Стоян Димитров Щърбаков и
Искър Василев Искров заедно и/или поотделно.
10075
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.І.2008 г. по ф.д. № 6108/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дан VІІ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка,
бл. 29, вх. Г, ет. 8, ап. 94, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, производство, покупка на
стоки в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство
на хранителни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с петролни продукти,
полимери и нефтопродукти, гориво-смазочни
материали, дейност като заложна къща (след
лиценз), производство, обработка, реализация
на селскостопанска продукция и други стоки,
туристическа дейност, търговия с черни и цветни метали, строителство и надзор, транспорт на
пътници и товари по суша и море в страната и в
чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, услуги за обслужване на МПС,
развлекателни игри и дейности (след лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Наталия Рижкова, която го управлява
и представлява.
10076
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6564/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „КБ 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, ул. 18 № 6, и с предмет
на дейност: строително-монтажни дейности, покупко-продажби, изграждане и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, производствена дейност, производство
и продажба на вътрешния и външния пазар на
храни, хранителни продукти и полуфабрикати,
производство и продажба на вътрешния и външния
пазар на стоки, преработка на селскостопанска
продукция, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба и внос на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Костадин
Борисов Калъчев.
10066
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6316/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дюлгеров консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Найден Геров 14, ет. 1,
ап. 1, и с предмет на дейност: организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството,
данъчни, финансови и счетоводни консултации.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Пламен Димитров Дюлгеров, който
го управлява и представлява.
10067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 6584/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хари 77“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 402, вх. 8, ет. 1, ап. 156,
и с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова дейност, търговско представителство
и посредничество, експорт и реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност
(след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска, строителна, проектантска,
консултантска и маркетингова дейност, битови
и комунални услуги на населението, строително предприемачество, търговия с недвижими
имоти, производство, изкупуване, преработка
или обработка и продажба на селскостопанска
продукция, транспортна дейност – превоз на пътници и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Христо Димитров
Димитров, който го управлява и представлява.
10068
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 3716/90 вписа промени за
„Ривиера“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Милена Каменова Плочева и вписва
като такъв „Аекс“ – АД; вписва актуален устав
на дружеството.
10069
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 6361/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „КМ билд 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ПЗ Метро, УПИ ІІ
280031, кв. 16, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски и
туристически услуги (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, строеж на сгради и съоръжения,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране и сделки с
недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „КМ билд“ – ООД, Даниел Николов
Атанасов, Милен Друмев Панков и Станислав
Спасов Динев и се управлява и представлява от
Климент Иванчев Цветков.
10070
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.І.2008 г. по ф.д. № 6637/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ирис инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултантска и експертна дейност,
търговско представителство и посредничество,
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маркетинг и мениджмънт услуги, посредничество
при сделки с недвижими имоти, търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон,
комисионни и лизингови сделки, строителна,
ремонтна, транспортна и туристическа дейност
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство,
покупка и управление на недвижими имоти и
дейности, разрешени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Йелиаху Деби, който го управлява и представлява.
10071
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.І.2008 г.
по ф.д. № 6388/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Антей ВН“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Младост, бл. 138, вх. 7,
ет. 3, ап. 148, и с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
пътнически и товарен транспорт, туристическа,
хотелиерска и ресторантьорска дейност (след
получаване на необходимите разрешителни),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа дейност при
покупко-продажба на недвижими имоти и наемни
отношения, консултантски услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Боян Лъчезаров Гологачев, Лъчезар Борисов Гологачев и
Калинка Костадинова Гологачева и се управлява
и представлява от Боян Лъчезаров Гологачев и
Лъчезар Борисов Гологачев заедно и поотделно.
10072
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3555 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 90/2006 вписа в търговския регистър промяна за „Ценнер
БГ“ – ЕООД, Велико Търново: вписва дружеството
с ново наименование: „Еневита“ – ЕООД (изписва
се и на латиница).
10077
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3565 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1904/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ПП груп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Деньо Чоканов 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
транспортни и строителни услуги, както и 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 Петър
Николов Петров.
10078
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3566 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1838/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мегаконсулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Ангел
Кънчев 12, ап. 22, с предмет на дейност: консул-
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тантски услуги, търговска дейност в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост, програмни, информационни и туристически
услуги, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, и
с капитал 5100 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Даря Георгиева Ганчева,
Боряна Димитрова Динева и Стефка Костадинова Ангелова и се управлява и представлява от
управителя Даря Георгиева Ганчева.
10079
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3560
от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1137/2000 вписа в търговския регистър промени за „Стоя – ойл“ – ЕООД,
Вел и ко Търново: за л и ча ва к ат о ед нол и чен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Николай Стефанов Рашев;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Цочо
Иванов Горчев.
10080
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3526 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1888/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ИМС – груп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Горна Оряховица, ул. Васил Левски
14, ет. 3, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, търговия с хранителни и промишлени стоки и всякаква друга незабранена със закон
дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Миглена Илиева Костадинова.
10081
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3643 от 5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1207/2006 вписа
прехвърляне на търговското предприятие на
едноличния търговец Вилислава Георгиева Николаева с фирма „Вилислава Николаева“, Горна
Оряховица, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на Георги Николаев
Футков и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Георги Футков“ със седалище и адрес на
управление Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров
13, ет. 1 (ф.д. № 1962/2007).
10082
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3559
от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1/2004 вписа в търговския регистър промяна за „Петра – 2004“ – ЕООД,
Велико Търново: допълва предмета на дейност
със „създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография“.
10083
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3690
от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 648/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Венис – 2005“ – ЕООД,
Велико Търново: вписва дружеството с ново седалище и адрес на управление – София, район
„Студентски“, ж.к. Мусагеница, бл. 81, вх. А, ет. 1.
10084

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3579 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1892/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фортуна 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Лясковец,
ул. Иван Вазов 1, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно със стоки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, вътрешнои външнотърговска дейност, бартерни и други
специфични външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, лицензионни сделки,
рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, вътрешен и външен туризъм,
отдаване под наем на недвижими имоти, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и/или отдаване под наем, както
и други незабранени със закон дейности, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Боян
Георгиев Паскалев.
10085
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3531
от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 252/2004 вписа в търговския регистър промени за „Великотърновско
пиво“ – АД, Велико Търново: вписва като член
на съвета на директорите Костадин Николов
Станев; вписва като представляващи дружеството
членовете на съвета на директорите Вълко Стоянов Вълев, Йорданка Трифонова Михайлова,
„Конимо“ – АД, София, представлявано от Валери
Димитров Качаров, и Костадин Николов Станев
колективно по реда на чл. 235, ал. 1 ТЗ.
10086
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3780 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 273/2002 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието на „ТВС“ – ЕООД, Горна Оряховица, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Иком сървиз“ – АД, София.
10087
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение № 3754 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1534/2000 допуска прилагането на годишните
финансови отчети на „Астерия – 2000“ – АД,
Свищов, за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.
10088
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1110
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 182/97 вписа промени
за „Медико-стоматологичен център „Вида – Медикус“ – ООД: вписва ново наименование: „Медико-дентален център „Вида – Медикус“ – ООД:
вписва промяна в предмета на дейност: оказване
на специализирана доболнична помощ в областта
на медицината и денталната медицина; вписва
анекс към дружествения договор.
10190
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1153
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 475/2003 вписа в тър-
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говския регистър промени за „Алкол индъстрис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дяла чрез
договор за покупко-продажба от Лъчезар Сашков
Лозанов на „Хим – транс комплект“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Хим – транс комплект“ – ЕООД; дружеството
ще се представлява и управлява от Валентин
Славчев Гинев; вписва промяна в седалището
и адреса на управление: Видин, ул. Марица 6;
вписва нов учредителен акт.
10191
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1093
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 531/2004 вписа в търговския регистър промени за „Техомак“ – ООД:
вписва прехвърлянето на дружествени дялове от
Надежда Минкова Лилова на „Видин инверсионес“ – ООД; вписва заличаването на съдружника и управител Надежда Минкова Лилова;
вписва преобразуване на „Техомак“ – ООД, в
„Техомак“ – ЕООД (изписва се и на латиница);
вписва като едноличен собственик на капитала
„Видин инверсионес“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Надежда Минкова
Лилова; вписва учредителен акт.
10192
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1147
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 141/2007 вписа в търговския регистър промени за „Аулет“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на всичките 55 дружествени
дяла от едноличния собственик Елиза Емилова
Борисова на Валентин Кирилов Борисов; вписва
като едноличен собственик на капитала Валентин
Кирилов Борисов, който ще представлява и управлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
10193
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1151 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 551/2007 вписа в търговския
регистър промени за „Ариана нетуъркс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Илиан Дамянов Иванов на Ивайло Людмилов
Иванов; вписва освобождаването на съдружника
Илиан Дамянов Иванов; вписва ново наименование – „Ариана нетуъркс“ – ЕООД (изписва се
и на латиница); дружеството ще се управлява и
представлява от едноличния собственик и управител Ивайло Людмилов Иванов; вписва нов
учредителен акт.
10194
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1145 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 640/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ивел – М“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Кокошевец 21,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки и услуги в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство и продажба на стоки за
бита и промишлеността от всякакви материали,
търговия с недвижими имоти, ресторантьорство
и обществено хранене със собствена и наета база,
кафенета, дискотеки, барове, хотелиерство, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност и предоставяне на други
подобни услуги, рекламна и маркетингова дейност,
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изработка и продажба на рекламни материали,
представителство и посредничество в страната
и в чужбина на физически и юридически лица,
консултантска дейност, 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, преработка
и продажба на селскостопанска растителна и
животинска продукция, билки и горски плодове,
ниско и високо строителство, строителни и строително-ремонтни дейност, електро- и В и К ремонти и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, далекосъобщителни и телекомуникационни
услуги, превоз на пътници и товари по вода, суша и
въздух в страната и в чужбина, вкл. ТИР превози,
таксиметрови услуги, спедиторска и комисионна
дейност, обработка на пътници и товари, търговия
в безмитни зони, внос, износ, експорт и реекспорт,
наемане и изпращане на работа в страната и в
чужбина на работна ръка, 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 Грациела Иванова Чолакова, която го
управлява и представлява.
10195
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1149 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 643/2007 вписа в търговския регистър поемането на предприятие с фирма
ЕТ „Цветан Тошков“ на едноличния търговец
Цветан Николов Тошков от наследника му Павлин
Цветанов Николов и го вписа като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Павлин Николов“.
10196
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 714/2000 вписа промени за
„Екопром“ – ООД, с. Селановци: заличава като
управител Георги Иванов Пенков и вписва като
управител Николай Илиев Чернаев.
10876
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 185/2002 вписа промени
за „Булгейм сервиз“ – ЕООД, Враца: заличава
като едноличен собственик на капитала „МР
мениджмънт“ – ЕООД, София; заличава като
управляващ и представляващ дружеството Първан
Иванов Първанов; вписва като едноличен собственик на капитала „Казино решения“ – ЕООД,
София; вписва като управляващ и представляващ
дружеството Васил Атанасов Николов; премества
адреса на управление на дружеството на ул. Георги
Сава Раковски 41, ет. 3, офис 4; вписва приетата
промяна в дружествения договор.
10877
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
6.ХІ.2007 г. по ф.д. № 161/99 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Мити – Вилма Илиева“ от едноличния търговец
Вилма Руменова Илиева на Румен Димитров
Илиев и го писа като едноличен търговец с фирма
„Мити – Вилма Илиева – Румен Илиев“.
10878
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 908/2000 вписа промяна
за „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар – Враца“ – ЕООД,
Враца: увеличава капитала на дружеството от
105 000 лв. на 401 345,35 лв.
10879
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
от 30.ХІ.20 07 г. по ф.д. № 779/20 01 вписа в
търговския регистър заличаването на „Агроподем – 2001“ – ООД, Враца, в ликвидация.
10880
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от
5.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1248/94 вписа заличаването
на ЧПТК „Спасение“, прекратена в ликвидация,
със седалище и адрес на управление с. Синьо
бърдо.
10881
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 361/2003 вписа в търговския
регистър промени за „Лого транс“ – ЕООД, Враца: вписва ново седалище и адрес на управление
на дружеството в Монтана, ул. Васил Левски 21;
заличава седалището и адреса на управление
на дружеството във Враца, ж.к. Сениче, бл. 51,
вх. Д, ап. 101.
10882
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 563/2003 вписа промени
за „Про – Агро“ – ЕООД, с. Хайредин: заличава
като едноличен собственик на капитала „Феърплей
Интернешънъл“ – АД, София; вписва като едноличен собствени на капитала „Феърплей Аграрен
фонд“ – АД, София; вписва нов учредителен акт.
10883
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 743/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тера Вес“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бяла Слатина, ул. Гимназиална 9, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, обработка на земеделска
земя, добив, преработка и покупко-продажба на
селскостопанска земя, добив, преработка и покупко-продажба на селскостопанска продукция,
внос и износ на стоки и услуги, покупко-продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили,
селскостопанска и строителна техника, търговия,
търговско представителство, посредничество и
агентство, строителна и предприемаческа дейност, анализи и консултации, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Веселин Георгиев Николов.
10884
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 705/2007 вписа промени
за „Кардинал 07“ – ООД, Бяла Слатина: премества адреса на управление на дружеството на
ул. Търнавска 42; заличава като управляващ и
представляващ дружеството Таня Георгиева Пав
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лова; вписва като управляващ и представляващ
дружеството Маринчо Ангелов Стоянов; вписва
приетите промени в дружествения договор.
10885
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Деси 04“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Скобелев 10, вх. Г,
ап. 74, с предмет на дейност: производство на хляб
и хлебни изделия, търговия с хранителни продук
ти, растениевъдство, изкупуване и търговия със
селскостопанска продукция, транспортна дейност
в страната и в чужбина, отдаване на автомобили
под наем, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, търговия с цигари и алкохол, набиране на
работници за работа в чужбина, преводи и легализация на документи, търговия с петрол и петролни
продукти, административни услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителна дейност
в страната и в чужбина, международен превоз
на пътници, търговия с автомобили и резервни
части за тях, сделки с недвижими имоти, всякакви резервни части за тях, сделки с недвижими
имоти, всякакви дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Николай Бориславов Костов.
10886
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 895/2007 вписа в търговския
регистър еднолично акционерно дружество „АП
инвест“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Лукашов 11, с предмет на дейност:
отдаване под наем на производствени и складови
помещения и площи, производство, преработка и
търговия с всякакви стоки, строителство и сделки
с недвижими имоти, търговско представителство,
транспортни и спедиторски услуги в страната и
в чужбина, рекламна и туристическа дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 643 700 лв., набран чрез
непарична вноска, с едноличен собственик на капитала Елена Костадинова Христова. Дружеството
се управлява от съвет на директорите с мандат 3
години в състав: Александър Василев Димитров,
Мария Георгиева Гугова и Йорданка Крумова
Младенова, и се представлява от изпълнителния
директор Александър Василев Димитров.
10887
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 163/2005 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Криси – Иван Иванов“ от едноличния търговец
Иван Цветанов Иванов на Найда Стоянова Иванова и я вписа като едноличен търговец с фирма
„Криси – Иван Иванов – Найда Иванова“.
10888
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 225/2007 вписа в търговския
регистър прехвърляне на търговското предприятие ЕТ „Мегакорн – Георги Георгиев“, Враца, на
„Мегакорн“ – ЕООД, Враца.
10889
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 601/2006 вписа промени
за „Исен комерс“ – ЕООД, Враца: заличава като
едноличен собственик на капитала, управляващ и
представляващ дружеството Пролетка Валериева
Георгиева; вписва като едноличен собственик на
капитала „Сто – Вен“ – ЕООД, Враца, представлявано от управителя Станислав Николов Чамов;
вписва като управляващ и представляващ дружеството Станислав Николов Чамов; вписва приетите
промени в учредителния акт на дружеството.
10890
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 919/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Щит – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Любен Каравелов 18, вх. А,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: всякаква дейност
в областта на охраната на обекти и физически
лица, инкасиране на финансови средства, монтиране и експлоатация на сигнално-охранителни
системи и детективски услуги, транспортни услуги
в страната и в чужбина, други дейности, свързани
с изброените, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Чавдар
Алипиев Колов и Камелия Иванова Иванова,
която го управлява и представлява.
10891
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 283/2005 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското
предприятие „Химко“ – АД, Враца, на „Ново
Химко“ – АД, Враца, на основание обявения за
сключен договор за продажба на търговското
предприятие, вписан с решение на Врачанския
окръжен съд от 4.V.2007 г.
10892
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1430/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското
предприятие „Химко“ – АД, Враца, на „Ново
Химко“ – АД, Враца, на основание обявения за
сключен договор за продажба на търговското
предприятие, вписан с решение на Врачанския
окръжен съд от 4.V.2007 г.
10893
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 523/2003 вписа промени
за „ДК“ – ЕООД, Враца: вписва нов предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва приетата промяна в учредителния
акт на дружеството.
10894
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 90/2004 вписа промени за
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„Ситистрой – 2000“ – ООД, Враца: вписва като
съдружник в дружеството Снежанка Мицова
Генчева; заличава като съдружник в дружеството,
управляващ и представляващ Иван Мицов Иванов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Снежана Цветанова Иванова; премества адреса
на управление на дружеството на Източна промишлена зона, п.к. 302; вписва приетите промени
в дружествения договор.
10895
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 393/2006 вписа в търговския
регистър прехвърляне на търговското предприятие
ЕТ „Добромир Тодоров – Ико“, Враца, на „Тодор
Тодоров – 1947“ – ЕООД, Враца.
10896
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 182/2007 вписа
промени за „Струма – Сандански – мрамор и
гранит“ – ЕООД, Мездра: премества адреса на
управление на дружеството на ул. Христо Ботев
23; вписва приетата промяна в учредителния акт
на дружеството.
10897
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 752/2005 вписа в търговския регистър промени за „Ол Магети“ – ООД,
Враца: вписва седалище и адрес на управление
на дружеството в с. Одоровци, област Монтана;
заличава седалището и адреса на управление
на дружеството във Враца, бул. Христо Ботев 1.
10898
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 449/2007 вписа промени
за „Фармест – 2007“ – ЕООД, Враца: вписва нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина; вписва приетата
промяна в учредителния акт на дружеството.
10899
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 901/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жордан – травъл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Козлодуй,
ж.к. 2, бл. 52, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна,
спедиционна, транспортна и лизингова дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски,
рекламни и маркетингови услуги, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Пешко Петров Караджов.
10900
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 906/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Акаунт сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Генерал Владимир
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Заимов 12А, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети и всякакви
други дейности, разрешени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Галя Стефанова Петрова и Цветелина Петрова Борисова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10901
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 905/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Полифарма – Попова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Полковник Кетхудов 24, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Лиляна
Ангелова Попова.
10902
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 923/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Светъл ден“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Минзухар 13 с предмет на
дейност: всякаква търговска дейност, търговско
представителство и посредничество, строителна,
ремонтна, външноикономическа и външнотърговска, складова, спедиционна и лизингова дейност,
дистрибуторство, транспортни услуги, ремонтни
дейности, бартерни сделки и всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Красимир Младенов Петров и Снежана Андонова Петрова и се
управлява и представлява съдружниците заедно
и поотделно.
10903
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 623/2003 вписа промяна
за „РМЗ Вратца“ – ООД, Враца: вписва промени
в дружествения договор.
10904
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 233/95 вписа промени
за „Строителство и комунална дейност – Козлодуй“ – ЕООД, Козлодуй: заличава като управляващ и представляващ дружеството (управител)
Стойчо Йорданов Илиев; вписва като управляващ
и представляващ дружеството (управител) Георги
Стефанов Вълчев.
10905
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 958/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ен Ес Ес Ел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Буковец, ул. Васил Левски 2, с предмет на дейност:
консултантска дейност в сферата на ядрената
енергетика, енергийните ресурси и възобновяемите енергийни източници, сделки с движими
и недвижими имоти, организиране на групови и
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индивидуални курсове по чуждоезиково обучение,
превод на документи, посредническа, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа
дейност в страната и в чужбина, ремонтна и
информационна дейност, маркетинг, строителна
дейност, организиране на културни прояви, външнотърговска и външноикономическа дейност и
всякакви други дейности, разрешени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Серж Гроние.
10906
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 935/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маргарита Бончева – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Ангел Кънчев 33, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Маргарита
Тодорова Бончева.
10907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9416/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инес 73“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Кремиковци“, кв. Кремиковци, ул. Свети
Георги Победоносец 12, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, посредничество, консултантски услуги,
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Христина Стефанова Лазарова
и Тодоров Любомиров Богданов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
9863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ОЕС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Мими Балканска 140, с предмет на дейност: търговия със и
консултации относно продукти за информационни
технологии. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антон Вилхелм, който го управлява и
представлява.
9864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 526/89 вписва промени за „Пътностроителна техника“ – ЕАД: заличава като едноличен
собственик на капитала холдингово дружество
„Пътища“ – АД (рег. по ф.д. № 13459/96 по описа
на СГС); вписва като едноличен собственик на
капитала „Пътища и магистрали“ – АД (рег. по
ф.д. № 19422/2007 по описа на СГС); заличава
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като член на съвета на директорите Олег Станимиров Гурбалов; вписва като член на съвета
на директорите Славчо Георгиев Марков; вписва
съвет на директорите в състав: Орлин Георгиев
Хаджиянков – председател, Славчо Георгиев
Марков – заместник-председател, и Иван Янков
Иванов – изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Иван Янков Иванов и председателя на съвета
на директорите Орлин Георгиев Хаджиянков
заедно и поотделно; вписва промяна в предмета
на дейност: ремонт и производство на пътностроителна механизация и средства, осигуряващи
безопасността на движението, резервни части и
нестандартно оборудване, транспортна дейност,
изграждане и поддържане на светофарни уредби
и други средства за организация и безопасност на
движението, изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения,
изграждане на нови и ремонт на същестуващи жилищни, административни и промишлени сгради,
сервиз, инженеринг, вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителство, ремонт, поддържане и
зимно поддържане на всякакви пътища и пътни
съоръжения, градски комуникации и инертни
материали и изделия от тях, производство на асфалтови смеси, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон; вписва промени в устава,
приети с решение на едноличния собственик на
капитала от 12.XII.2007 г.
9865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 7784/2005 вписва промени
за „Палмира – 95“ – ООД: вписва прехвърляне на
40 дружествени дяла от Борислав Василев Йов
чев на Цвятко Радков Шентов и 10 дружествени
дяла от Владимир Георгиев Стоичков на Цвятко Радков Шентов; заличава като съдружници
Борислав Василев Йовчев и Владимир Георгиев
Стоичков; заличава като управител Борислав
Василев Йовчев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Цвятко Радков
Шентов; дружеството продължава дейността си
като „Палмира – 95“ – ЕООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Цвятко Радков
Шентов; вписва учредителен акт на дружеството.
9866
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 5069/2006 вписва промени за „Център
по дентална медицина „Свети Георги“ – ООД:
вписва промяна в предмета на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана
помощ по дентална медицина, изразяваща се в
диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, образна диагностика, консултации
и профилактика, предписване на лабораторни и
други изследвания, дейност по здравна профилактика, дентална дейност и манипулации под
собствен контрол и отговорност, експертизи за
временна нетрудоспособност, сключване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната
дейност и за обслужване на пациенти.
9867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 7651/2005 вписва промени
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за „Ем травел 2000“ – ООД: вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Евгений Луков Зумпалов на Кирил Нинов Киров и 89 дружествени
дяла от Мария Георгиева К ирова на К ирил
Нинов Киров; заличава като съдружник и управител Евгений Луков Зумпалов; вписва като
съдружник Кирил Нинов Киров; вписва като
управител Мария Георгиева Кирова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
9868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 15696/2007 вписва промени за „Алфа консулт инженеринг“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла от
Нели Янкова Месерджиева на Димитър Иванов
Гюров, 34 дружествени дяла от Нели Якова Месерджиева на Любомир Радиславов Радев и 33
дружествени дяла от Нели Янкова Месерджиева
на Ивайло Иванов Костадинов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Нели Янкова Месерджиева; дружеството продължава дейността си като „Алфа консулт инженеринг“ – ООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Красна поляна”,
ж.к. Красна поляна 2, бл. 27, вх. 1, ет. 9, ап. 41;
вписва като съдружници Димитър Иванов Гюров
и Ивайло Иванов Костадинов и като съдружник
и управител Любомир Радиславов Радев; вписва
нов дружествен договор.
9000
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19836/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Крийви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище”, ул. Оборище 38, с предмет на
дейност: изграждане и развитие на проекти в
областта на недвижимите имоти, мениджърски
и консултантски услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Ранкин Асошиейтс“ С.А., Люксембург
(вписано под № В 126281 от 19.IV.2007 г.), „Крийви“
С.А., Люксембург (вписано под № В 122739 от
28.XII.2006 г.), и „Муур прайвит“ С.А., Люксембург (вписано под № В 127561 от 15.V.2007 г.), и
се управлява и представлява от Руслан Цечоев.
9001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20117/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Над
върха“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша”, кв. Драгалевци, ул.
Папрат 21, с предмет на дейност: външна, вътрешна, комисионна и консигнационна търговия, внос,
износ, маркетинг, лизинг, реекспорт, рекламна и
импресарска дейност, бартерни, лизингови и други операции, свързани с експорта и импорта на
стоки и услуги, посредничество, комисионерство,
агентство и разкриване на бюра в страната и в
чужбина, проектиране, строителство и ремонт,
производство, изкупуване и преработване на промишлена и селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, фризьорство,
козметика, рехабилитация, туристическа дейност,
разкриване на магазини и бутици, транспортна и
спедиторска дейност, търговия със спортни стоки
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и храни, разкриване, стопанисване и предоставяне
на обекти със спортна и развлекателна дейност,
филморазпространение, брокерска дейност, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Борис Петров Борисов, който го управлява и
представлява.
9002
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19999/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Счетоводна
къща „Аконта“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин”, бл. 618, вх. Б,
ет. 7, ап. 27, с предмет на дейност: счетоводно
обслужване, счетоводни и данъчни консултации,
търговия с всякакви стоки, незабранени със
закон, всякакви услуги, незабранени със закон,
външнот ърговска дейност и всякак ва дру га
дейност, незабранена със закон (дейностите, за
които съгласно законодателството се изисква
предварително разрешение, лицензия или друг
разрешителен акт, ще се извършват след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитринка
Йорданова Йотова и Калин Лазаров Йотов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
9003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19754/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кристал – Ру“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица”, ул. Цар
Асен 95, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка, производство, преработка на стоки с цел
продажба, сделки с недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, транспортна, спедиторска,
консултантска и комисионерска дейност, лизинг,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Екатерина Сергеевна Борисова, която
го управлява и представлява.
9004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 8518/2007 вписва промени
за „Дитакс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Данко Тодоров Георгиев на
Марио Георгиев Камишев, 50 дружествени дяла
от Томислава Алексиева Георгиева на Марио Георгиев Камишев и 50 дружествени дяла от Живко
Илиев Бояджиев на Марио Георгиев Камишев;
вписва като съдружник Марио Георгиев Камишев;
вписва нов дружествен договор.
9005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1728/2007 вписва промени за „Стена“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица”, ул. Княз Борис I № 100, ет. 2, ап. 5; вписва
промяна в учредителния акт.
9006
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Български
къщи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище”, ул. Сан Стефано
23, вх. В, ет. 2, с предмет на дейност: бизнес
консултации и услуги, финансово-счетоводни
консултации и услуги, консултации и управление
на инвестиционни проекти и програми, консултации и управление по сделки с недвижими
имоти и покупко-продажба на недвижимости,
интернет разработки и проекти, научноизследователска и консултантска дейност, проектиране
във всички фази, вкл. изработване на проекти
за строителството, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение, повишаване
на квалификация и преквалификация, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Татяна
Миткова Енчева и Павел Гаврилов Лозанов и се
управлява и представлява от Енчо Павлов Енчев.
9007
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20796/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Триера комюникейшънс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев”, ул. Тинтява 13,
с предмет на дейност: рекламно-информационна
дейност, дизайн и художествено проектиране,
консултантски услуги, връзки с обществеността
(PR), маркетинг и социологически проучвания,
интелектуални услуги, посредничество и агентство, вътрешна и външна търговия, туристическа
агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, както и всякаква дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Нели Иванова Драганова и „Пауър
солюшънс“ – ООД (рег. по ф.д. № 10867/2004 по
описа на СГС), и се управлява и представлява
от Нели Иванова Драганова.
9008
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20640/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Ази я
трейдинг груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша”, кв. Симеоново, ул. Погледец 18, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, организиране и експлоатация
на заведения за забавни и развлекателни игри,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Георгиев
Лашов и Мартин Тодоров Василев и се управлява
и представлява от Кирил Светославов Илиев.
9009
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 14706/2005 вписва промени за „Камор и
Техникон дивелъпмънт“ – АД: вписва увеличение
на капитала от 1 944 600 лв. на 2 916 900 лв. чрез
издаване на 972 300 нови акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва като членове
на съвета на директорите Равит Яфе и Рафаел
Конфорти; вписва нов устав, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 29.XI.2007 г.
9869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 5951/2001 вписва промени
за „Меком“ – ООД: заличава като съдружник
Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник
„Меком“ – АД (рег. по ф.д. № 12925/2000 по описа
на СГС); вписва актуализиран дружествен договор.
9870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6997/2003 вписва промени
за „Русгал“ – ООД: заличава като съдружник
Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник
„Меком“ – АД; вписва промени в дружествения
договор.
9871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 7953/96 вписва промени
за „Аркус – сигурност“ – ООД: заличава като
управител Любомир Маринов Костадинов; вписва
като управител Павлин Петков Чаков, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
9872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4216/2002 вписва промени
за „С.Н.П. България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Сердика”, ул. Екзарх Йосиф 72, ет. 2; заличава
като управител Стефанос Николаос Папазоглу;
вписва като управител Емил Стоянов Голомехов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
9873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 573/2004 вписва промени
за „Финекс консултинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Людмила
Димитрова Вутова на Радка Христоскова Ангелова; заличава като едноличен собственик на
капитала Людмила Димитрова Вутова; вписва
като едноличен собственик на капитала Радка
Христоскова Ангелова.
9874
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 14552/2005 вписва промени
за „ВХ еко--бест“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Вероника Борисова
Любенова на Христо Ангелов Калоферов, 17 дружествени дяла от Валентин Любомиров Петров
на Христо Ангелов Калоферов и 17 дружествени
дяла от Ресмие Кадир Ахмед на Христо Ангелов
Калоферов; заличава като съдружници Вероника
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Борисова Любенова, Ресмие Кадир Ахмед и Валентин Любомиров Петров; заличава като управител Вероника Борисова Любенова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Христо Ангелов Калоферов; дружеството продължава дейността си като „ВХ еко – бест“ – ЕООД;
премества адреса на управление в София, район
„Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 523, вх. В,
ет. 2, ап. 66; дружеството ще се управлява и
представлява от Христо Ангелов Калоферов;
вписва учредителен акт на дружеството.
9875
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д.№ 1789/2005 вписва промени за „Вертекс
билдинг“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик на капитала „Фадата“ – ООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Рейнолдс
интернешънъл инвестмънтс“ – ООД.
9876
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6292/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хидропартнър
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 2, офис 227, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство, преработка и търговия с
промишлени стоки, строителство и проектиране,
търговско представителство, посредничество,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение – след получаването му. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Айнур Мустафов Гошкелов и Ерсин Ибрахимов Ахмедов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
9877
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 20289/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ултима файнанс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бул. България,
бл. 5А, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
производство, търговия, внос, износ, маркетинг,
покупка, продажба и реализация на стоки и услуги,
консултантска, комисионерска, посредническа,
маркетингова, спедиторска, складова и лизингова
дейност, търговско представителство и агентиране,
транспортна дейност, строителство, вътрешен и
външен дизайн. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 300 000 лв., разпределен в 30 000
поименни акции с номинална стойност 10 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Христо Петков Чоевски – председател, Ивайло
Славчев Толев – изпълнителен директор, и Любомир Божидаров Дафински, и се представлява от
изпълнителния директор Ивайло Славчев Толев.
9878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20739/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Модилиани – кидс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина”, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 3, вх. Г, ап. 77, с предмет на
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дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос на маркови дрехи,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, консултантска
дейност, складови, спедиционни, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, туристическ и, рек ламни, информационни услу ги,
покупка, строеж и/или реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство на всякакви сгради (гражданско
и промишлено строителство), индустриален и
графичен дизайн, екстериорен и интериорен
дизайн, наемане и отдаване под наем на площи
и съоръжения, комисионни и превозни сделки,
както и всякакви други търговски дейности,
разрешени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Спаска Валентинова Павлова и
Силвия Кръстева Василева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
9879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 9253/2005 вписва промени за „Нарт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Милена Николова
Керефейна-Желева на Георги Живков Желев;
заличава като съдружник Милена Николова
Керефейна-Желева; дружеството продължава
дейността си като „Нарт“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Георги Живков Желев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Милена Николова Керефейна-Желева и Георги
Живков Желев заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
9181
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.���������������������������������������������
XII������������������������������������������
.2007 г. по ф.д. № 3207/2006 вписва промени за „Булброкърс консултинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на всичките 50 дружествени дяла,
съставляващи целия уставен капитал на дружеството, от „Булброкърс“ – АД, на „Финансиа
груп“ – АД; заличава като едноличен собственик
на капитала „Булброкърс“ – АД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Финансиа
груп“ – АД (рег. по ф.д. № 10387/2007 по описа
на СГС); вписва нов учредителен акт.
9182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 2927/2006 вписва промени за „Мадж България“ – ЕООД: заличава като
управител Арвинд Джоши; вписва като управител Божко Цеков Бонев, който ще управлява и
представлява дружеството.
9183
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19349/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емика – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул. Опълченска 117, бл. 37, вх. Д, ет. 3, ап. 113,
с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
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комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, 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 Павлина Симеонова Кирилова, която
го управлява и представлява.
9184
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20469/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фактор консултинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. България 88, ап. 3 – 16, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
консултантски и маркетингови услуги, подбор,
обучение и предоставяне на персонал на едноличния собственик на капитала, търговско посредничество и представителство, както и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Фактор груп Холдинг“ – АД, и се управлява и
представлява от управителя Любомир Вълчев
Миков, Васил Ценев Мишев и Татяна Господинова
Стоянова заедно и поотделно.
9185
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18768/2007 вписа в търговския регистър
д ру жест во с ог рани чена от говорност „Дента – Д – Групова практика за първична медицинска помощ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Редута,
ул. Никола Караджов 4 – 8, партер, с предмет на
дейност: дентална диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и
профилактика, извършвано от лекари по дентална
медицина (зъболекари). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Цветанов Игнатов и Стефан Иванов
Стоименов и се управлява и представлява от
Димитър Цветанов Игнатов.
9186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19790/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Телепайд България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 75, вх. А,
ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: извършване
на унивесарсална пощенска услуга „пощенски
парични преводи“ по реда и при условията на
Закона за пощенските услуги, покупка на вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, строителство, хотелиерски, туристичеки, рекламни, компютърни и други услуги,
ресторантьорство и всякаква друга стопанска и
търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Андрей Анатолиевич Николаев,
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Карен Аркадиевич Шекунц и Погосян Арамаис
Карленович и се управлява и представлява от
Стилиян Начев Тодоров.
9187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20601/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Макс
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Враня
57 – 59, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки,
производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки
на търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица и дружества,
сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, туристически,
туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Петров Христов и Станимир Господинов
Стайков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
9188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19599/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дитрейд – 08“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 472, вх. 1, ет. 3, ап. 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, прог рамни и импресарск и
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос
и износ, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Вероника Цветкова Илиева-Тхан,
която го управлява и представлява.
9189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19368/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гекар проект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Ст уден тск и“,
ж.к. Младост 1, бл. 98Б, ет. 5, ап. 45, с предмет на
дейност: проектиране и инженеринг на сгради и
съоръжения, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и имрпесарски услуги,
лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Колев Карамуков,
който го управлява и представлява.
9190
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19138/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балкани България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 16, ап. 146, с
предмет на дейност: транспортни услуги в страната и в чужбина, спедиторски услуги, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
в първоначален, преработен или обработен вид,
внос, износ, реекспорт, комисионни, посреднически и консигнационни сделки с всички стоки,
позволени със закон, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала частно дружество с ограничена отговорност „Балкани“ – ООД, Белгия, гр. БерхемСент-Агат (Брюксел 1082), ул. Грант-Бигар 272,
представлявано от управителя Динко Костадинов
Господинов, и се управлява и представлява от
управителя Анета Петкова Николова.
8888
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19668/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Просайд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, кв. Модерно предградие, ул. Връх Манчо 52, с предмет
на дейност: строителство, проектиране и ремонт,
доставка и монтаж на винил сайдинг и аксесоари,
обзавеждане на градински паркове, всякакви услуги, търговска дейност, външнотърговска дейност,
превоз на товари в страната и в чужбина, посредническа, комисионерска дейност, строителна и
предприемаческа дейност, организиране на пътна
помощ, спедиторска дейност и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Димитър Славчев Димов,
който го управлява и представлява.
8889
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20352/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Полимекс
холдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Димитър
Петков 128а, с предмет на дейност: внос и износ,
проектиране, създаване и производство на софтуер
за системна интеграция и автоматизация на сградни инсталации и системи за сигурност, контрол и
безопасност, проектиране и изграждане на такива
системи, проектиране и създаване на телекомуникационни мрежи и съоръжения, гаранционен
и следгаранционен сервиз, доставка на интернет
услуги, консултантска дейност, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни юридически
и физически лица, маркетинг, мениджмънт, научно-развойна дейност, друга търговска дейност или
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предоставяне на услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Любомир Стойчев Георгиев, който го
управлява и представлява.
8890
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19851/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Демарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Хаджи
Димитър, бл. 68, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност:
продуциране на аудио-визуални продукти, осигуряване на реализацията им на пазара, външна и
вътрешна търговия, рекламна дейност, импресарска дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Десислава Петрова Добрева,
която го управлява и представлява.
8891
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8000/2007 вписа промени
за „Мирчев – Т“ – ЕООД: вписва като прокурист
Елена Димитрова Иванова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Сашо
Илиев Мирчев и прокуриста Елена Димитрова
Иванова заедно и поотделно.
8892
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19684/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Атанасов – София“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 29, ет. 4, с предмет на
дейност: производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос и износ,
бартерни сделки на облекло, обувки, хранителни
стоки, селскостопански произведения от растителен и животински произход, фотоапарати и
фотоматериали, парфюмерия, кинкалерия, галантерия и всякакъв вид други стоки, всякакъв
вид търговска дейност, услуги и развлечения в
страната и в чужбина, незабранени със закон,
фотографска дейност, копирни услуги, аудио- и
видеозаписи и реализацията им, лек и товарен
превоз и туристически услуги в страната и в
чужбина, ремонт и поддръжка на електрическа
апаратура, откриване на магазини и вериги от
магазини, търговско представителство и посредничество, представителство (без процесуално) и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
всички останали незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александър Георгиев Атанасов, който
го управлява и представлява.
8893
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19347/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крис – Ди“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Красно село“,
ж.к. Борово, ул. Топли дол 13, бл. 1, вх. 1, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия
с недвижими имоти, строителна и строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения,
търговия на едро и дребно със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност,
транспортна и спедиторска дейност, рекламна,
комисионна и посредническа дейност, както и
всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Кристина Христова Георгиева, която
го управлява и представлява.
8894
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 20493/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Селва“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Кузман Шапкарев
4, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туризъм,
реклама, производство, преработка и търговия
с промишлени стоки, стоки за бита, промишлена, битова и друга електроника, хранителни и
селскостопански стоки, изчислителна техника,
комуникационна и телекомуникационна техника,
информационни системи, комуникационни и
телекомуникационни системи и мрежи, системи
за сигурност, защита и охрана, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени налични акции на
приносител с номинална стойност 100 лв., със
съвет на директорите в състав: Ангел Василев
Колев – изпълнителен директор, Георги Георгиев Тевекелев и Илиян Минчев Минчев, и се
управлява и представлява от изпълнителния
директор Ангел Василев Колев.
8895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19108/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маркет консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, кв.
Изток, ул. Акад. Методи Попов 7, бл. 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, превоз на пътници и
товари, строителство, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, печатарска дейност,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Живка Ганева Джанкова,
която го управлява и представлява.
8896
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20476/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Витафрукт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Княз
Александър Дондуков 27, ет. 3, ап. 4, с предмет
на дейност: внос, износ и търговия със стоки,
производство на земеделска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на стоки и всякакви други движими и недвижими вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сключване на
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
туристически, сервизни, хотелиерски и ресторантьорски услуги, организиране на забавни,
електронни и увеселителни игри (без хазарт),
търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Виолета Александрова Драганова и се управлява
и представлява от управителя Виолета Александрова Драганова и Живко Георгиев Драганов
заедно и поотделно.
8897
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20509/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Макс инфра
тел“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Акад. Методи
Попов 24А, с предмет на дейност: производство
и търговия със стоки и услуги в страната и в
чужбина, рекламна, консултантска, транспортна,
спедиторска и посредническа дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всички други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Христина Георгиева Стефанова,
„Сондра“ – ЕООД, Наталия Михайловна Цвикл
и Боряна Веселинова Славчева и се управлява и
представлява от Христина Георгиева Стефанова и
Нина Пламенова Захариева заедно и поотделно.
8898
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20052/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кара – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 311, вх. В, ет. 4, ап. 43, с предмет на дейност:
производство и търговия на едро и дребно с промишлени, битови, хранителни, нехранителни и
селскостопански (от растителен и животински
произход в пресен и преработен вид) стоки, търговия със стоки за потребление, ресторантьорство,
кафетерия, хотелиерски и туристически услуги,
козметични и фризьорски услуги, внос-износ на
автомобили, автомонтьорски и шлосерски услуги,
автотенекеджийство и автобояджийство, продажба
на авточасти, всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Радослав Иванов Игнатов,
който го управлява и представлява.
8899
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20209/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пиачере“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Богова стъпка 7, с
предмет на дейност: ресторантьорство, доставка
на храна по домовете, кетъринг, хотелиерство,
туризъм, търговска дейност, вътрешнотърговска и
външноикономическа дейност и услуги, търговско
представителство и посредничество и реализация
на всички видове стоки, изделия и услуги за бита
и населението, всички други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мариела Петрова Василева и Драгомир Светозаров Арнаудов и се управлява и представлява
от Драгомир Светозаров Арнаудов.
8900
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20391/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КМД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Баба
Илийца 42, вх. В, ет. 2, ап. 43, с предмет на
дейност: проектиране, строителство, дизайн, търговия, консултантска дейност, представителство,
посредничество, лизинг, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги (след получаване на съответното
разрешение), сделки с интелектуална собственост, участие във всяка друга незабранена със
закон стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Мария
Йорданова Глушкова-Златарева, която го управлява и представлява.
8901
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 19913/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Смирнов консулт“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Марко Балабанов 2, с предмет на дейност: бизнес
консултиране, управление на активи, упражняване
на права по франчайз договори, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, всякаква друга търговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 100 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 500 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Атанасов Смирнов. Дружеството
е с едностепенна система на управление в състав
от 3 членове и съвет на директорите за срок
от 3 години в състав: Стефан Атанасов Смирнов – изпълнителен директор, Георги Николов
Атанасов – председател, и Ивайло Тодоров Пешев,
и се представлява от изпълнителния директор
Стефан Атанасов Смирнов.
8902
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19954/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Випшок“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, бл. 114, вх. Б, ет. 7, ап. 36, с предмет
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на дейност: търговия с бяла и черна техника,
финансови, счетоводни и данъчни консултации,
звукозаписна дейност и разпространение на създадените продукти, производство, изкупуване,
преработка и търговия с всички видове хранителни и промишлени стоки, разрешени със закон,
външна търговия, търговско посредничество и
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина, всички видове услуги за бита, консултантска
дейност, рекламна дейност, туристическа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Николай Владимиров Шипков, който
го управлява и представлява.
8903
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20135/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Плейбокс текнолоджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, бул. Шипченски проход
49, ет. 1, с предмет на дейност: консултантска
дейност, свързана с медиите, пазарни проучвания,
рекламна дейност, търговия с оборудване, производство и търговия с всякакви стоки и материали
в страната и в чужбина, бартерни, реекспортни и
компенсационни сделки, търговско представителство и посредничество, агентство с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Васил Лефтеров Лефтеров, Доналд
Стюарт Аш, Стоян Георгиев Маринов и Павлин
Радославов Рахнев и се управлява и представлява
от Васил Лефтеров Лефтеров.
8904
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19453/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хойел карго
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Бистрица
7, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: транспорт
на товари, спедиция, складиране, митническо
представителство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Йозеф
Хойел“ – ООД, Олаф Хойзиг и Стилиан Зафиров
Щерев и се управлява и представлява от управителите Олаф Хойзиг и Стилиан Зафиров Щерев
заедно и поотделно.
8905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19900/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теоби плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 315В, вх. В, ет. 7, ап. 67, с предмет
на дейност: търговия с неръждаеми и черни метали, проектиране, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти, транспортна, лизингова
и маркетингова дейност, консултантски услуги,
подготовка и изработване на проекти, представителство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, вътрешно- и външнотърговска
дейност, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Любожидар Дейков
Илиев, който го управлява и представлява.
8906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20356/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виндферм Балчик
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Марко Балабанов
4, с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със стоки от всякакъв вид, незабранени
със закон, производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаване
на съответния лиценз), консултантска дейност,
покупка, строителство, наемане, пренаемане и
лизинг на движимо и недвижимо имущество, в
т.ч. и земеделска земя, посредничество в областта
на недвижимите имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, вътрешен и
международен транспорт, спедиторски и други
услуги, търговия на едро и дребно и внос и износ
на всякакви стоки, позволени със закон, вътрешен
и международен туризъм и всякаква друга дейност,
позволена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хайнер Рьогер и Карстен Паач и се управлява
и представлява от съдружниците поотделно.
8907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20355/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виндферм
Балчик 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Марко
Балабанов 4, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със стоки от всякакъв
вид, незабранени със закон, производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници и алтернативни енергийни източници
(след получаване на съответния лиценз), консултантска дейност, покупка, строителство, наемане,
пренаемане и лизинг на движимо и недвижимо
имущество, в т.ч. и земеделска земя, посредничество в областта на недвижимите имоти,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, вътрешен и международен транспорт, спедиторски и други услуги, търговия на
едро и дребно и внос и износ на всякакви стоки,
позволени със закон, вътрешен и международен
туризъм и всякаква друга дейност, позволена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хайнер
Рьогер и Карстен Паач и се управлява и представлява от съдружниците поотделно.
8908
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20259/2007 вписа в търговския регистър
акц ионерно д ру жест во „Мо с т с т р ой – П ловдив“ – А Д, със седалище и адрес на у правление Софи я, район „Подуяне“, ул. Бесараби я
114, с предмет на дейност: строителство, реконстру к ци я и ремонт на мостове и мостови
съоръжени я, на пътища и пътни съоръжени я и
всякакви други инфраструкт у рни съоръжени я,
ин женерингова и нау чноизследователска дей-
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ност, придобиване, управление и разпореждане с
участия в български и чуждестранни дружества,
вътрешна и външна търговия, специализиран
оператор на ро-ро терминал и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
4 444 000 лв., разпределен в 4444 налични поименни акции с номинална стойност 1000 лв., от които
4 439 000 са непарична вноска – обособена част от
търговското предприятие на „Мостстрой“ – АД,
клон Пловдив, заедно с цялото му имущество,
счетоводно заведено към момента на извършване
на вноската, на стойност 4 439 000 лв., съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 27.ХІ.2007 г. на Софийски
градски съд, фирмено отделение, 8 състав, по дело
№ 636/2007. Дружеството е със съвет на директорите с мандат 3 години в състав: Орлин Георгиев
Хаджиянков – председател, Румен Косев Йовчев
и Атанаска Георгиева Чакърова – изпълнителен
директор, и се представлява от председателя Орлин
Георгиев Хаджиянков и изпълнителния директор
Атанаска Георгиева Чакърова заедно или поотделно.
8909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12309/2007 вписа промяна за „Диамондс интернационал корпора
цион – Д.И.Ц. – БГ“ – ЕООД: допълва предмета
на дейност със „сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни“.
8910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19529/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тейко България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, бул.
Тотлебен 53 – 55, ет. 1, офис 101, с предмет на
дейност: строително-инвестиционна дейност, управление на недвижими имоти, покупка, отдаване
под наем, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и/или извършване на
различни сделки с тях или с вещни права върху
недвижими имоти, търговия на едро и дребно,
внос на стоки и услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Жорди Сумаррока
Клаверол, който го управлява и представлява.
8911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19842/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инда компютърс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда, бл. 414, вх. А, ап. 5, с предмет
на дейност: закупуване, продажба и ремонт на
персонални компютри и периферни устройства,
софтуерни и консултантски услуги, комисион-
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на, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
всякакви други дейности и услуги, за които няма
изрична забрана със закон или друг нормативен
акт, като за дейности на лицензионен и разрешителен решим се получи предварително съответно
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Игнат Петров Антов, който
го управлява и представлява.
8912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19907/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вилмарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 602, ет. 6, ап. 28, с предмет на дейност:
комплексно проектиране на жилищни, административни, търговски, спортни и промишлени
обекти, градоустройствени разработки, интериор
и дизайн, консултантска дейност, производство и
търговия със стоки и услуги, 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 Виолета Димитрова Маркова, която
го управлява и представлява.
8913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19641/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай
енд Ди глобал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 101, вх. В, ет. 1, ап. 53, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, превод, превозвачески услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
проучване, проектиране, ремонт и строителство
на сгради и съоръжения, покупко-продажба на
недвижими имоти, експорт, импорт, реекспорт,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ася Иванова Николова,
която го управлява и представлява.
8914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19489/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лагуна пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Вилна
зона Бункера № 999, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
транспортни услуги, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Камелия
Андонова Хамуи, Милен Димитров Дончев и
Венцеслав Димитров Янков и се управлява и
представлява от Камелия Андонова Хамуи.
8915
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тачев 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Султан
тепе 18, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: търговия със сладкарски изделия, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки и други услуги, покупка и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Атанасов Тачев, който го управлява и представлява.
8916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19873/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феликс имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Георги С. Раковски 146А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: посредничество при покупкопродажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, управление на имоти, консултантски
услуги, оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения, цели предприятия и обекти на
интелек т уа лната собственост, маркетингова
информационна дейност, изготвяне на инвестиционни проекти и финансови анализи, бизнес
консултации, проучване на пазара, търговия
със стоки и услуги, внос и износ на стоки и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Лидия Борисова Кабова-Христова,
която го управлява и представлява.
8917
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19195/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уепс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 28, ет. 2, с предмет на
дейност: програмиране, изготвяне на софтуерни
продукти, покупка и продажба на недвижими
имоти, посреднически услуги, рекламна дейност,
продажба на стоки в страната и в чужбина и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници А лан Ясин, Петко
Петков Карамочев, Петър Милчев Петков и
Мирослав Красимиров Георгиев и се управлява
и представлява от Алан Ясин и Петко Петков
Карамочев заедно и поотделно.
8918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20215/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Перас
пауър България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Д-р
Сарафов, бл. 72, вх. 1, ет. 5, ап. 13, с предмет на
дейност: търговия с енергия, произвеждана от
алтернативни източници, производство на енергия след преработка на отпадъчни продукти и
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техни деривати, строителна и ремонтна дейност
в областта на енергопроизводството, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на
енергийната ефективност при производството на
алтернативната енергия, инженерингови услуги,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни,
складови сделки и транспортна дейност, лизингова дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, всички с упражняването им в страната
и в чужбина, всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Радислав Милков Шуманов,
който го управлява и представлява.
8919
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19448/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„К.М.Г. енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Триадица 05, с предмет на дейност: производство,
продажба, изкупуване и реализация на машини
и съоръжения за енергетиката, проектиране и
изпълнение на енергийни проекти, климатични
отоплителни инсталации, производство и търговия
с медицинска апаратура и лекарствени средства,
строителство, изграждане и ремонт на сгради,
търговия с недвижими имоти, производство на
стоки и услуги, търговска дейност, внос, износ,
реекспорт, дистрибуторска дейност, посредническа, комисионна и консигнационна дейност,
разкриване на магазини, спедиционна, складова
и транспортна дейност, преводачески, визови,
копирни услуги, авиоуслуги, ремонт и поддръжка
на самолети и принадлежащото им оборудване,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Кирил Георгиев Дренски, който го
управлява и представлява.
8920
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19663/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дирон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера,
ул. Пиърс О’Махони 39 – 41, ап. 16, с предмет
на дейност: прединвестиционни проучвания,
подготовка на проектантския процес, авторски
надзор, консултантска дейност при проектиране
и строителство, инвеститорски контрол, строителство и координация на строителния процес до
въвеждането на строежа в експлоатация, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон (след получаване на необходимите лицензи и/или разрешения, когато такива се
изискват със закон). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Огнян Асенов Деянов,
който го управлява и представлява.
8921
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18322/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бултрейд корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 715, вх. В, ет. 4, ап. 56, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
импорт и експорт, търговско представителство,
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на
енергетично оборудване, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова и
лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортни услуги, сделки с
недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Валентин Георгиев Терзийски, който
го управлява и представлява.
8922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19649/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Би Ар консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 47, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка, продажба и управление на недвижими
имоти, консултантска дейност, представителство
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боряна Антонова Христова
и Росица Димитрова Пелтекова и се управлява и
представлява от Боряна Антонова Христова.
8923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19753/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „К МС
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Сердика, бл. 16, ет. 16, ап. 62, с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, строителство, ремонт
и сделки с недвижими имоти, ресторантьорство,
хотелиерство, туристическа дейност, пътнически
и товарни услуги в страната и в чужбина, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Миткова Георгиева и Стефан Павлов Георгиев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19925/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Медиатор – РУ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
Цар Асен 95, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупка, производство, преработка на стоки с
цел продажба, маркетинг, транспортна, спедиторска, рекламна, лизингова, комисионерска и
консултантска дейност, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Михаил Игоревич Келим, който го управлява и
представлява.
8925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19590/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Санте
Боте България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ул. Васил
Друмев 30, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос, износ, пакетиране, пласмент и търговия на едро и дребно с
изделия на леката промишленост, суровини и
промишлени стоки, както и търговия с бижутерия, производствена и търговска дейност с козметична, парфюмерийна и химическа продукция,
комплексно обслужване на козметична дейност,
реекспорт, лизингова дейност, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Натали Мари-Жозе Анкетан,
която го управлява и представлява.
8926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20600/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Церовски ВГ
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Проф. Милко Бичев
3, ет. 1, ап. А, с предмет на дейност: придобиване
на недвижими имоти (жилищни и нежилищни
сгради с цел ползване, продажба, лизинг, отдаване
под наем, замяна, строителство, ресторантьорство
и хотелиерство, консултантска дейност и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически
лица, както и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
Стефанов Церовски и Красимир Илиев Гуров и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8927
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.VІІ.2007 г. по ф.д. № 11987/2007 вписа промени
за „Месер България“ – ЕООД: вписва намаление
на капитала на дружеството от 220 000 лв. на
112 200 лв.; вписва промяна в учредителния акт.
8928
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 19562/93 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Мариана Райчева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от Мариана Райчева Иванова на Тодор Здравков
Иванов и го вписа като ЕТ „Перфекта – Тодор
Здравков“.
8997
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8478/95 вписа промени за „Норд – ООД:
вписва прехвърляне на 188 дружествени дяла от
Моника Емилова Иванова на Борислав Ангелов
Малинов, 138 068 дружествени дяла от „Примиъм
Асет Мениджмънт“ – ООД, на Борислав Ангелов
Малинов и 34 564 дружествени дяла от „Примиъм Асет Мениджмънт“ – ООД, на Александър
Ангелов Малинов; заличава като съдружници
„Примиъм Асет Мениджмънт“ – ООД, и Моника
Емилова Иванова; вписва като съдружници Борислав Ангелов Малинов и Александър Ангелов
Малинов; вписва нов дружествен договор.
8998
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 13081/96 вписа промени за „Индустриален
холдинг България“ – АД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 26 254 040 лв. на
43 756 118 лв.; вписва преизбиране за още един
мандат на члена на надзорния съвет Константин
Кузмов Зографов; вписва преизбиране за още
един мандат на всички членове на управителния
съвет – Божидар Василев Данев, Ангел Стоянов
Кацаров, Бойко Николов Ноев, Борислав Емилов
Гаврилов и Данета Ангелова Желева; вписва преизбиране на изпълнителните директори Данета
Ангелова Желева и Ангел Стоянов Кацаров.
8999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19831/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геосан България строителство“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Нишава 165, с предмет на дейност:
строителство и посредничество при строителни
проекти, сделки с недвижими имоти, внос и износ
на стоки, консултантски услуги, всички други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Геосан груп А.С.“
и се управлява и представлява от управителя
Петр Костка.
8929
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15451/2007 вписа промени за „Феърлайн
интернешънъл“ – ООД: вписва прехвърляне на
165 дружествени дяла от Катерина Кирова Максимова на Димо Димитров Димов; заличава като
съдружник Катерина Кирова Максимова; вписва
като съдружник Димо Димитров Димов; премества седалището и адреса на управление в София,
район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 1,
бл. 38Б, вх. Б, ет. 10, ап. 106; вписва промяна в
предмета на дейност: търговско представителство
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и посредничество, външна и вътрешна търговия,
проектиране, закупуване, продажба, лизинг,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
предоставяне на консултантски, информационни и
други услуги, всички други сделки, за които няма
забрана със закон; дружеството се управлява и
представлява от Димо Димитров Димов; вписва
нов дружествен договор.
8930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20632/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Томо
конструкшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 6А, вх. Г, ет. 1, с предмет
на дейност: гражданско и промишлено строителство, СМР, покупко-продажба и управление
на недвижими имоти, изграждане на структурни
кабелни системи, интернет търговия, създаване
и поддръжка на интернет портали, изработка,
монтаж и поддръжка на всякакъв вид рекламни
съоръжения и неон, вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всички други
търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Даниел Станимиров Денев, който го
управлява и представлява.
8931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13593/2004 вписа промени
за „Мастерпласт България“ – ЕООД: заличава
като управител Борис Първанов Първанов; вписва
като управител Коле Блажевски, който ще управ
лява и представлява дружеството.
8932
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9190/2004 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Апис – В – Методи Спасов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Места 2002“ – ООД.
8933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 100/2005 вписа промяна
за „Бети 2005“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Витоша“,
ул. Казбек 41, ет. 4, ап. 41, в с. Гара Бов, община
Своге, Софийска област, ул. Скакля 16.
8934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3021/2005 вписа промени
за „Рекс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, представляващи целия дружествен
капитал на „Рекс“ – ЕООД, от Федя Фади Мандур
на Ангел Георгиев Митков; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Федя
Фади Мандур; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Ангел Георгиев Митков;
премества седалището и адреса на управление
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в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 7, бл. 701,
вх. Б, ет. 15, ап. 102; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява
от Ангел Георгиев Митков.
8935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1893/2005 вписа
промени за „Гатака“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Красимир Любомиров
Георгиев на „Евконтракт“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик и управител Красимир
Любомиров Георгиев; вписва като управител
Анахид Торос Аждерян; вписва като едноличен
собственик „Евконтракт“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 566/2003 по описа на Кърджалийския окръжен
съд); премества седалището и адреса на управление от София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 22, вх. Г, ет. 6, ап. 85, в Кърджали, ул. Здравец
5, бл. Славей 1, ет. 1, ап. 33; дружеството ще се
управлява и представлява от Анахид Торос Аждерян; вписва нов учредителен акт.
8936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19653/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Ирис 7, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: търговия, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
чел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Нисим Самуил Азис,
който го управлява и представлява.
8937

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение
„Млади творци на България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на 11.04.2011 г. в 11 ч. в седалището
и управлението на сдружението в София, ж. к.
Надежда, бл. 317, вх. Б, ап. 43, при следния дневен
ред: 1. очет за дейността на сдружението през
2009 – 2010 г.; 2. утвърждаване решенията на
управителния съвет за освобождаване на членове
на сдружението и приемане на нови членове; 3.
избор на ново ръководство на сдружението; 4.
промяна на чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението;
5. разни. Поканват се всички членове да участват
в общото събрание лично или чрез пълномощник. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1
от устава на сдружението при липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно същия ден и на същото място независимо от броя
на явилите се членове. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението в София,
ж. к. Надежда, бл. 317, вх. Б, ап. 43, един месец
преди насрочения ден на общото събрание.
2652
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация по
информационни системи „БУЛАИС“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 12.04.2011 г. в 15 ч. на адреса
на управление на сдружението: София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 5, Факултет по
математика и информатика при СУ „Свети Климент Охридски“, зала 325, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на сдружението за
2010 г.; 2. планиране дейността на сдружението
за 2011 г.; 3. разни.
2711
3. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия
и естетична медицина – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на членовете си на 16.04.2011 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството в София, бул. Витоша 64,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност през отчетния период; 2. обсъждане на
тематиката на тематичните срещи за членовете
през следващата година за получаване на точки от
продължителното медицинско обучение; 3. приемане на тематиката за международните „Дни на
естетичната хирургия в София“; 4. обсъждане на
неотложни мерки срещу отменената специалност
„Козметична (естетична) хирургия“; 5. избор на
нов управителен съвет на дружеството; 6. разни.
2671
3. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12,
ал. 2 и 6 ЗНС свиква редовно общо събрание
на Българския институт за стандартизация на
20.04.2011 г. в 11 ч. в Националния дом на науката
и техниката в София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 3,
зала 4 „Асен Златаров“, при следния дневен ред:
1. приемане на членове на Българския институт
за стандартизация; 2. преустановяване на правата
на членове на Българския институт за стандартизация. 3. приемане на отчета за дейността на
Българския институт за стандартизация за 2010 г.;
4. приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Българския институт за стандартизация за 2010 г.;
5. приемане на отчета на управителния съвет за
периода 2006 – 2011 г.; 6. приемане на отчета на
контролния съвет за периода 2006 – 2011 г.; 7. решение за изменение и допълнение на решението на
общото събрание за размера на членския внос; 8.
приемане на бюджета на Българския институт за
стандартизация за 2011 г.; 9. избор на членове на
управителния съвет и на членове на Контролния
съвет за периода 2011 – 2016 г.; 10. разни. Регистрацията на упълномощените представители на
членовете на Българския институт за стандартизация започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу
представено писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 13 ЗНС събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2728
9. – Управителният съвет на Фондация „Център за изследване на ромската култура и образование“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 26.04.2011 г.
в 18 ч. в София, ж. к. Фондови жилища, бл. 11,
вх. 4, ап. 106, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за прекратяване на фондацията; 2.
обсъждане на организационни въпроси, свързани
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с ликвидацията на фондацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2564
22. – Управителният съвет на сдружение
„Академичен кръг по сравнително литературознание – АСКЛИТ“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
27.04.2011 г. в 16 ч. в София, в 151 ауд. в сградата
на СУ, бул. Цар Освободител 15, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през отчетния период;
2. предложения и избор на нов председател и
нов управителен съвет; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 5. разни. Членовете на сдружението
се поканват да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе в 17 ч. на същото място, при
същия дневен ред.
2562
17. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел „Национален център за дистанционно обучение в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива редовно
заседание на националния съвет на сдружението
на 28.04.2011 г. в 14 ч. в Стопанския факултет
на Софийския университет, зала 417, на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3, при
следния дневен ред: 1. организиране на ІV Национална конференция по електронно обучение
във висшето образование; 2. избор на нов член
на управителния съвет; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе
един час по-късно същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
2591
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация за изолации в строителството“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на БАИС
на 28.04.2011 г. в 14 ч. в София, бул. Христо
Смирненски 1, заседателна зала на Строителния
факултет на УАСГ, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на БАИС през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема за сведение отчета на УС; 2. приемане на годишния финансов
отчет (ГФО) за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема ГФО за 2010 г.; 3. приемане на програма
за работа през 2011 г.; проект за решение – ОС
приема предложената от УС програма за работа
през 2011 г.; 4. приемане на бюджет на БАИС за
2011 г.; проект за решение – ОС приема бюджет на
БАИС за 2011 г. съгласно предложението на УС.
Регистрацията на членовете за участие в работата
на събранието ще се извърши същия ден от 13 ч.
При регистрацията участниците трябва да се легитимират с лична карта, а пълномощниците – и
с изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15 ч., същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите за общото събрание са
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на разположение на заинтересованите членове
в канцеларията на БАИС – София, бул. Христо
Смирненски 1, Корпус А, ет. 4, офис 5.
2618
10. – Съветът на директорите на „Винпром
сервиз 98“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 28.04.2011 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в София, ул. Лавеле
19, ет. 5, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на дружеството; 2. вземане на решение
за продажба на дяловете на „Винпром сервиз
98“ – АД, във Винарна „Слънчева долина“ на
пазарна цена съгласно заключението на икономическа експертиза; 3. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им за 2008, 2009 и
2010 г.; 4. вземане на решение за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; 5. вземане на
решение за одобряване на счетоводните отчети
за 2008, 2009 и 2010 г.; 6. вземане на решение за
одобряване на сключените от СД и изпълнителния
директор договори, включително и договорите
за застраховка на имуществото; 7. вземане на
решение за определяне на възнаграждение на
членовете на СД на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред на 28.05.2011 г. от 9 ч.
2590
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Академичен хор „Ангел Манолов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.04.2011 г. в
18,30 ч. в София, пл. Народно събрание 10, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия отчетен период; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на
същото място и със същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
2675
1. – Управителният съвет на Института за
развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.04.2011 г. в 17 ч. в
София, ул. Балканджи Йово 9, в конферентната
зала на хотел „Женева“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
избор на управителен съвет на ИРИОН и избор
на председател на управителния съвет на ИРИОН; 3. приемане на бюджета на сдружението за
2011 г.; 4. приемане на програма и основни задачи
за дейността на сдружението за 2011 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
2726
24. – Управителят на сдружение „Кидма Анилевич – Ашомер Ацаир – България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, т. 8 от устава
свиква общо събрание на 29.04.2011 г. в 10 ч. в
София, бул. Христо Смирненски 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода октомври 2009 г. – октомври
2010 г.; 2. избор на нов управител; 3. промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. обсъждане на проекти; 5. приемане
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на нови членове; 6. членство в БАЗФ; 7. разни.
Общото събрание ще е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
2563
1. – Управителният съвет на сдружение „Група
Цвят – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
отчетно-изборно събрание на 29.04.2011 г. в 14 ч.
в заседателната зала на ул. Шипка 6, София,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет на сдружението за 2010 г.;
2. финансов отчет на управителния съвет на
сдружението за 2010 г. и приемане на бюджет
за 2011 г.; 3. план на сдружението за 2011 г.; 4.
избор на нов управителен съвет на сдружението; 5. разни. Канят се всички членове да вземат
участие в събранието.
2576
1. – Управителни ят съвет на Асоциаци я
„Детско сърце“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 30.04.2011 г. в 10 ч. в залата на Националната
кардиологична болница, София, ул. Коньовица
65, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за 2009/2010 г.; 2. финансов отчет; 3. промяна
в управителния съвет; 4. разни. Регистрацията
на участниците ще започне в 9 ч. на мястото на
събранието.
2565
41. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на обединените европейски студенти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на асоциацията
на 1.05.2011 г. в 19 ч. в София, бул. Цариградско
шосе 125, 4 километър, бл. 3, Стопански факултет, стая 107, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на асоциацията за периода
2009 – 2010 г.; приемане от ОС на отчета на УС;
2. промяна на адреса на асоциацията; 3. промяна
на процедурата за свикване на общо събрание;
4. промяна на броя и на състава на управителния съвет; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
разни. Поканват се всички членове на асоциацията да вземат участие. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2727
59. – Управителният съвет на Международна
неправителствена организация – Българско бюро
за разследване екологическата безопасност и борба с наркоманията, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.05.2011 г. в 17 ч., в София, ул. Презвитер
Козма 45, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС на сдружението по чл. 40 ЗЮЛНЦ за 2010 г.;
2. годишен счетоводен отчет на сдружението за
2010 г.; 3. програма и бюджет за 2011 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2561
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10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на
действащите автомобилни състезатели“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.05.2011 г. в
10,30 ч. в София, район „Младост“, ул. Самоковско
шосе 1, при следния дневен ред: 1. изменение и
допълнение на устава на сдружението относно
начина на приемане на нови членове в сдружението; 2. освобождаване на председателя и избор
на нов председател на УС; 3. освобождаване на
УС и избор на нов УС; 4. обсъждане и приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
2008 – 2010 г.; 5. обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети за 2008 – 2010 г.; 6.
приемане на нови членове – председателите на
спортни клубове в сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на сдружението.
2628
5. – Управителният съвет на сдружение „Училищно и семейно консултиране“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 7 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.05.2011 г. в 16 ч. в сградата на Департамента за информация и усъвършенстване на учители – София,
бул. Цар Борис ІІІ № 224, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на план за дейността през 2011 г.; 3. приемане на
бюджет за 2011 г.; 4. приемане на нови членове;
5. промяна седалището на сдружението; 6. избор
на нов управителен съвет. Регистрацията започва
в 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 9 от устава общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението.
2673
11. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на годишно отчетно събрание на борда на 11.05.2011 г. в 10,30 ч.
в конферентната зала на офиса на ПБ за ЯПЗМ
на бул. В. Левски 106, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Продуктовия борд за яйца,
птиче и заешко месо за 2010 г.; 2. финансов отчет
за 2010 г. на ПБ за ЯПЗМ; 3. проект на бюджет
на ПБ за ЯПЗМ за 2011 г.; 4. разни.
2739
3. – Управителният съвет на Българската
ин женерна академия, София, на основание
ч л. 26 ЗЮЛНЦ с решен ие по п ро т окол о т
22.02.2011 г. свиква общо събрание на сдружението
на 12.05.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2,
зала № 4 „Проф. Асен Златаров“, при следния
дневен ред: 1. отчет и предстоящи задачи на БИА;
2. промени в състава на управителния съвет на
БИА; 3. приемане на изменения и допълнения в
устава на БИА. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението в
неговото седалище. Регистрацията на членовете на
сдружението и техните представители започва в
10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2672
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81. – Управителният съвет на Асоциация
„Телекомуникации“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.05.2011 г. в 10 ч. в София, конгресен център
на Парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред:
1. отчет за работата през 2010 г.; 2. финансов
отчет за 2010 г.; 3. избор на ново ръководство; 4.
приемане на бюджет за 2011 г.; 5. приемане на
годишен календарен план за 2011 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
2676
11. – Управителният съвет на ББК „Феникс
ресурс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
камарата на 9.06.2011 г. в 15,15 ч. в седалището
на камарата – София, п.к. 1233, ул. Софроний
Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на камарата
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета са управителния съвет за 2010 г.; 2. отчет за
дейността на контролния съвет на камарата за
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на контролния съвет за дейността му през 2010 г.;
3. приемане на размера на членския внос и бюджета за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
размера на членския внос и бюджета за 2011 г.;
4. освобождаване на органите на камарата – управителен съвет и контролен съвет, и избор на
нови органи поради изтичане на мандата; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет и контролния
съвет и избира нов управителен и контролен съвет с 5-годишен мандат; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2619
10. – Управителният съвет на СНЦ „Вилна
Зона Боровете“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 23.04.2011 г. в 10 ч. на адрес:
Бургас, кв. Банево, в училището, при следния
дневен ред: 1. разглеж дане и одобряване на
годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 2. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет за 2010 г.; 3. промяна на седалището и адреса на сдружението и приемане
на промяна в чл. 3 от устава; 4. освобождаване
на Галин Николов Николов като член на управителния съвет на сдружението и негов председател
и избиране на нов член на управителния съвет
и на нов председател на управителния съвет
за срок до изтичане на мандата на действащия
управителен съвет; 5. предстоящо предаване на
ел.мрежата във вилната зона на Община Бургас и
впоследствие към ЕВН – България; 6. промяна на
чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на заседанието. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в седалището
на дружеството в работните дни от 16 до 17 ч.
Регистрацията на членовете и техните представители ще се проведе от 9,30 ч. до 10 ч. в деня
на събранието. Всички членове се легитимират
с документ за самоличност, а всички представи-
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тели – с документ за самоличност и с писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
2710
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Усмивка“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.04.2011 г. в 16 ч. в Бургас, к-с Меден рудник,
бл. 131, вх. 2, ет. 3, ап. 23, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членовете на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Усмивка“;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел „Усмивка“; 3.
промяна на устава на сдружение с нестопанска
цел „Усмивка“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
2589
57. – Управителният съвет на сдружение
„ Ловно-рибарско дружество – Сокол – Бяла“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 30.04.2011 г. в 10 ч. в залата на ловна
база на сдружението при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. утвърждаване
на годишния отчет за 2010 г. и приемане на финансовия план за 2011 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. определяне размера на членския
внос за 2012 г.; 6. организационни. При липса на
кворум в определения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 11 ч.
2627
2. – Управителният съвет на фондация „Кор
Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на фондацията на
26.04.2011 г. в 17 ч. във Варна, бул. Цар Освободител
27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. разглеждане молби
до общото събрание за прием на нови членове на
фондацията; 2. отчет за дейността на управителния
съвет през 2010 г. и финансов отчет за 2010 г.; 3.
отчетен доклад на контрольора през 2010 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет и на контрольора за дейността
им през 2010 г.; 5. промени в състава на управителния съвет и избор на председател; 6. промени
в устава на фондацията; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18 ч. на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
2740
5. – Управителният съвет на ССК „Черно
море“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 17.05.2011 г. в 17,30 ч.
във Варна, ДКС – зала „Палас прес“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2624
1. – Управителният съвет на сдружение „Майка България“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
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свиква по собствена инициатива общо събрание на
членовете на сдружението на 11.04.2011 г. в 14 ч.
във Велико Търново, ул. Опълченска 2, Грандхотел „Янтра“, конферентна зала № 1, при следния
дневен ред: 1. прием на нови членове на сдружението; 2. промяна на седалището на сдружение
„Майка България“; 3. приемане на нов устав на
сдружение „Майка България“; 4. освобождаване
от длъжност на членовете на управителния съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет; 6. избор на членове на контролния съвет;
7. организационни въпроси; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2674
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение „Фолклорен ансамбъл
„Търновче“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.05.2011 г. в
18,30 ч. в Лекционната зала на Военен клуб – Велико Търново, пл. Майка България 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. приемане основни насоки за
дейността през 2011 г.; 3. обсъждане честването на
25-годишния юбилей на ансамбъла. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2703
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на дейност в
частна полза „Туристическо екологично и природозащитно дружество „Ореляк“, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.04.2011 г. в 19 ч. в седалището
на сдружението в гр. Гоце Делчев, ул. Петър
Сарафов 28, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на програма за дейността на сдружението през 2011 г.; 3. предложение,
обсъждане и приемане на промяна в устава на
сдружението; 4. обсъждане на молби и приемане
на нови членове; 5. други.
2543
11. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Девин“ – гр. Девин, област Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 05.05.2011 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Община Девин при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет за дейността на клуба;
2. обсъждане и приемане на финансов отчет на
клуба; 3. обсъждане и приемане промяна в устава
на клуба; 4. освобождаване на членовете на УС и
КС на клуба; 5. избор на президент на клуба; 6.
избор на УС на клуба; 7. избор на КС на клуба; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2741
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество на каракачаните“, Казанлък, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на сдружението на 30.04.2011 г. в 10 ч. в ДК
„Арсенал“ – камерна зала, при следния дневен
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ред: 1. отчет на УС на КПДК за дейността през
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на УС на КПДК за 2010 г.; 2. отчетен доклад на КС на КПДК за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на КС
на КПДК за 2010 г.; 3. приемане на основните
насоки и програма за дейността на КПДК за
2011 г.; проект за решение – ОС приема основните насоки и програма за дейността на КПДК за
2011 г.; 4. разни. Регистрацията за ОС ще започне
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на КПДК събранието
ще се проведе същия ден при същия дневен ред
в 11 ч., на същото място независимо от броя на
присъстващите делегати.
2623
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Арес – Мадан“, Мадан, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.04.2011 г. в 15 ч. в Мадан, ул. Обединение 7,
заседателната зала на Народно читалище „Иван
Вазов“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението в
периода 2010 – 2011 г.; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. избор на членове на
управителния съвет, на председател на управителния съвет и избор на контролен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2542
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ловно-рибарско дружество – Мез
дра“, Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 19.05.2011 г. в
10 ч. в ресторант „Родина“ в Мездра при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението; 2. отчет на контролно-ревизионната
комисия на сдружението; 3. приемане на финансов
план за 2011 г. на сдружението; 4. определяне
размера на членския внос за 2012 г.; 5. избор на
нови ръководни органи. Норма на представителност: 1 бр. делегат на 15 бр. членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2713
10. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Климент Охридски“,
Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.04.2011 г. в 17,30 ч. в Монтана,
ул. Юлиус Ирасек 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на настоятелите; 2. приемане на
нови членове; 3. избор на съвет на настоятелите.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2705
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Агенция за развитие на Северозападна България“, Монтана, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.04.2011 г. в 13 ч. в седалището на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за прекратяване членството в сдружението и освобождаване като член на управителния съвет
на сдружението на Даниела Тончева Накова; ос-
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вобождаване от отговорност на Даниела Тончева
Накова за времето, през което е била член на
УС; проект за решение – ОС прекратява членството в сдружението и освобождава като член
на управителния съвет на сдружението Даниела
Тончева Накова; освобождава от отговорност
Даниела Тончева Накова за времето, през което
е била член на УС; 2. приемане на решение за
приемане като член на управителния съвет на
сдружението члена на сдружението Мирослав
Панталеев Спасов; проект за решение – ОС
приема като член на управителния съвет на
сдружението члена на сдружението Мирослав
Панталеев Спасов; 3. приемане на решение за
удължаване на мандата на управителния съвет на
сдружението с три години считано 18.07.12011 г.;
проект за решение – ОС удължава мандата на
управителния съвет на сдружението с три години
считано 18.07.2011 г.
2712
5. – Управителният съвет на Клуб по тенис
на маса „Златен дракон“, Несебър, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на
клуба на 22.04.2011 г. в 10 ч. в Несебър, ул. Хан
Крум 34, при следния дневен ред: 1. представяне
годишния доклад за 2010 г. на клуба; 2. представяне и приемане счетоводната политика и документооборота за 2011 г. на клуба; 3. определяне
членския внос за 2011 г.; 4. избор на управителни
органи; 5. други. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на делегатите на общото събрание ще се проведе в 8,30 ч. на същото място.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на спортния клуб – Несебър,
ул. Хан Крум 34.
2626
10 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а „ Ро т ар и
клуб – Несебър“, Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 7.06.2011 г. в 18,30 ч. в Несебър,
хотел „Мистрал“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на клуба за ротарианската
година; 2. освобождаване на управителния съвет;
3. избор на управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на
членовете на клуба ежедневно в залата за срещи.
2588
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кей – Търн“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.04.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ж. к. Тракия,
бл. 333, вх. Б, ет. 4, ап. 10, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност на заместникпредседателя на УС Йордан Василев Василев;
2. избор на нов заместник-председател на управителния съвет – Милен Иванов Георгиев. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2625
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20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Марица 1921“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.05.2011 г. в 11 ч. в Плодив
4000, ул. Златю Бояджиев 1, ет. 5 (срещу Новотел
„Пловдив“), при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и отговорност на членове на
УС; 2. избор на нови членове на УС; 3. освобождаване на председателя на УС и на изпълнителния
директор от длъжност и отговорност; 4. избор на
нов председател на УС; 5. отпадане на членове
на сдружението; 6. приемане на нови членове на
сдружението; 7. промяна на наименованието на
сдружението; 8. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2704
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел, осъществяващо дейност в частна
полза, „Футболен клуб „Дунав – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 и 2 от устава
свиква общо събрание на 21.04.2011 г. в 10 ч. в
Русе, хотел „Рига“, малка заседателна зала, при
следния дневен ред: отчет за дейността на управителния съвет за периода 06.12.2010 г. – 18.02.2011 г.;
причини за прекратяване участието на ФК „Дунав – Русе“ в първенството на „Б“ ПФГ; промени
в управителния съвет; разни.
2566
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ромска младежка организация“ – Сливен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно годишно общо събрание на сдружението на 26.04.2011 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Цар
Освободител 34-Г, ет. 5, при следния дневен ред:
1. избор на управителен съвет на сдружението;
2. приемане на доклад по чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ
за 2010 г.; 3. приемане на бюджет за 2011 г.; 4.
определяне на размера на членския внос за
2011 г.; 5. приемане, изключване на членове на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
бъде проведено същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението – Сливен, ул. Цар
Освободител 34-Г, ет. 5.
2620
12. – Управителният съвет на сдружение
„Армейски спортен клуб „Борба“ – Сливен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.05.2011 г. в 17 ч. в Сливен, ул. Асеновско
дефиле 1, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. промени в управителния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2568
24. – Управителният съвет на сдружение
„Поибър“, с. Поибрене, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.05.2011 г. в 17,30 ч. в Ловния дом – с.
Поибрене, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет на сдружението по чл. 40
ЗЮЛНЦ за 2010 г.; 2. годишен счетоводен от-
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чет на сдружението за 2010 г.; 3. програма и
бюджет за 2011 г.; 4. обсъж дане на членски
внос за 2011 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2567
Баю Павлов Баев – ликвидатор на УН при НУ
„Отец Паисий“, с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.04.2011 г.
в 17 ч. в сградата на читалището в с. Слънчево
при следния дневен ред: 1. отчет за финансовите средства на сдружението – начален баланс
към момента на откриване на производство по
ликвидация и баланс към момента на прекратяване на сдружението; 2. доклад за наличните
задължения към кредиторите – предявени или
не: вземане на решение за удовлетворяване на
кредиторите; 3. определяне на възнаграждение
на ликвидатора; 4. освобождаване от отговорност
на ликвидатора; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2706
15. – Съветът на настоятелите при Училищното настоятелство на Основно училище „Васил
Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“, област
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.04.2011 г. в 18 ч. в
сградата на училището, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на сдружението; 2. избор на
съвет на настоятелите; 3. определяне размера на
членския внос; 4. промени в устава.
2709
1. – „Еврохолд България“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, бул. Христофор
Колумб 43, с ЕИК 175187337, на основание чл. 92а
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на управителния съвет на дружеството от 21 декември
2010 г. за увеличаване на капитала при условията на публично предлагане и потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 144-E
от 24.02.2011 г. проспект за публично предлагане
на ценна книжа с това съобщение уведомява
инвеститорите за началото на публичното предлагане на нова емисия от 62 497 636 обикновени,
поименни, безналични, свободно прехвърляеми
акции, всяка от които с право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на „Еврохолд България“ – АД, се увеличава
от 62 497 636 лв. на 124 995 272 лв. Номиналната
и емисионната стойност на всяка една акция от
емисията за увеличаване на капитала е 1 лв.
Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може
да бъде получена от проспекта за публично предлагане на новата емисия акции на „Еврохолд
България“ – АД, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери чрез публикуването му на интернет страниците на емитента – www.eurohold.bg, и на упълномощения инвестиционен посредник „Евро – Финанс“ – АД – www.euro-fin.com. Допълнителна
информация по проспекта, както и безплатно
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копие от него могат да бъдат получени на адреса
на управление на емитента – София 1592, бул.
Христофор Колумб 43, тел.: (+359 2) 9651 563,
факс: (+359 2) 9651 652, еmail: g_georgieva@eurohold.
bg, лице за контакт: Галя Георгиева, от 9,30 до
17 ч. всеки работен ден в периода на публичното
предлагане. В съответствие с нормативните изисквания проспектът ще бъде публикуван и
достъпен на интернет страниците на Комисията
за финансов надзор – www.fsc.bg, и на „БФБ – София“ – АД – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри, на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация
за емитента на ценните книжа – „Еврохолд България“ – АД. В съответствие с решението на
управителния съвет капиталът на „Еврохолд
България“ – АД, ще бъде увеличен само ако
бъдат записани и напълно заплатени най-малко
25 % от предложените акции, а именно 15 624 409
броя акции. В съответствие с разпоредбата на
чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон капиталът ще
се увеличи само със стойността на записаните и
напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер.
Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявения за набиране капитал. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала на
„Еврохолд България“ – АД, имат лицата, придобили акции не по-късно от 7 дни след датата на
обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1
ЗППЦК. След обнародване на съобщението
„БФБ – София“ – АД, незабавно оповестява последната възможна дата за сключване на сделки
с акции на „Еврохолд България“ – АД, в резултат
на които акционерите ще имат право да участват
в увеличението на капитала. Срещу всяка една
акция от съществуващата емисия от 62 497 636
броя акции се издава едно право по смисъла на
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Чрез упражняването на правата всеки акционер
има възможност да придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала на публичното дружество преди увеличението. След изтичането на посочения по-горе
7-дневен срок въз основа на данните от книгата
на акционерите „Централен депозитар“ – АД,
открива сметки за права на акционерите на „Еврохолд България“ – АД, като ги заверява със
съответния брой права, равен на броя на притежаваните от тях акции. За записването на една
акция от новата емисия за увеличаване на капитала на „Еврохолд България“ – АД, е необходимо
едно право. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Еврохолд България“ – АД, следва първо да придобият права.
Настоящите акционери придобиват правата безплатно по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез
сделка на организирания от „БФБ – София“ – АД,
„Пазар на права“ в срока за свободна търговия
на правата или чрез покупка, при условията на
явен аукцион за неупражнените права по чл. 112б,
ал. 7 ЗППЦК. Началната дата за търговия на
емисията права е седмият работен ден след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а,
ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“, съответно
от публикуването му в един централен ежедневник
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(вестник „Пари“). По-късната от двете дати се
приема за дата на публикуване на съобщението.
Срокът за прехвърляне на правата е 14 дни. Ако
четиринадесетият ден е неработен ден, то срокът
за прехвърляне на правата изтича на първия
следващ работен ден. Прехвърлянето на правата
посредством тяхната покупко/продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 ЗППЦК
се извършва на организирания от „БФБ – София“ – АД, „Пазар на права“ чрез подаване на
нареждания за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки
за права на съответните клиенти, съответно чрез
подаване на нареждания за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат
разпоредбите на правилника на „Централен депозитар“ – АД. Във връзка с периода за сетълмент
на сключените на „БФБ – София“ – АД, сделки
(Т+2) последната дата за търговия с правата на
борсата ще е 2 работни дни преди крайната дата
за прехвърляне на правата. Правата могат да се
предлагат за продажба от всички лица, които
притежават такива, независимо от начина, по
който са ги придобили – като акционери в дружеството, придобили акции не по-късно от 7 дни
след датата на обнародване на съобщението по
чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК, респ. до оповестената от
„БФБ – София“ – АД, последна възможна дата
за сключване на сделки с акции на „Еврохолд
България“ – АД, с цел участие в увеличението
на капитала на дружеството или впоследствие
чрез сделка за покупка на пазара на права в
срока за търговия с правата. Акционерите, които
не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния
ден за търговия с права. На петия работен ден
след изтичане на срока за прехвърляне на правата „Еврохолд България“ – АД, чрез инвестиционен посредник „Евро – Финанс“ – АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на „БФБ–София“ – АД, тези права, срещу
които до изтичане на срока за прехвърляне на
правата не са записани акции от новата емисия,
и ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните
притежатели. Сумите, получени от търговия
(продажбата) на права, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД,
и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В
началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ – АД, публично
оповестява информация за упражнените права.
Началната дата за записване на акции съвпада с
началната дата за търговия с права. Крайният
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срок за записване на акции от притежателите на
права, които не желаят техните права да бъдат
предложени на аукцион, т.е. желаят да упражнят
правата си, е посочената по-горе последна дата
за прехвърляне на правата. Крайният срок за
записване на акции от притежателите на права,
придобили такива на проведения аукцион, е пет
надесетият работен ден след изтичане на срока
за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след
посочения краен срок за записване. Записването
на акции се счита за действително само ако е
направено от притежател на права до максималния възможен брой акции в указания срок и
емисионната стойност на записаните акции е
внесена в посочената по-долу набирателна сметка.
При частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Плащането се
счита за извършено от момента на заверяване на
специалната набирателна сметка BG71 UNCR 7000
5520 0333 73 при Банка „УниКредит Булбанк“ – АД,
BIC: UNCRBGSF, открита на името на „Еврохолд
България“ – АД, съгласно чл. 89, ал. 1 ЗППЦК
със сума, представляваща емисионната им стойност. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции найкъсно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва името/наименованието
на лицето, записващо акции, неговия ЕГН/БУЛСТАТ (за български лица) и броя на записваните
акции. Удостоверителен документ за направената
вноска е платежният документ (платежното нареждане или вносната бележка) и се получава от
обслужващата банка при внасянето, съответно
превеждането на вноската. Набраните парични
средства по специалната сметка не могат да се
използват преди приключване на подписката и
вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър.
2856
Лазарина Иванова Плашкова – ликвидатор
на сдружение „Национално сдружение на оптиците и оптометристите“ в ликвидация по ф. д.
№ 1537/2006, на основание чл. 267 ТЗ във връзка
с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на сдружението да предявят своите вземания в
едномесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
2592
Сава Василев Тихолов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Тур Инфо“, Балчик, в
ликвидация по ф. д. № 114/2004 на Добричкия
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
2714
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