ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 22

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 18 март 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за промени в състава на Комисията по правни въпроси

2

 Решение за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред

2

 Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред

2

 Решение за попълване състава на
Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

2

Министерски съвет
 Постановление № 58 от 11 март
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 323 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
 Постановление № 59 от 11 март
2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините
от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното
възстановяване
 Постановление № 60 от 11 март
2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на
Министерския съвет от 1994 г.
 Постановление № 61 от 11 март
2011 г. за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с
Постановление № 239 на Министерския съвет от 2009 г.

5

 Постановление № 62 от 11 март
2011 г. за изменение на Наредбата за
възлагане на специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2004 г.
12
 Постановление № 63 от 11 март
2011 г. за изменение на Постановление № 268 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
12
 Решение № 137 от 11 март 2011 г. за
обявяване на населеното място село
Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, за град
12
Национална агенция за приходите

2

 Споразумение между Националната
агенция за приходите на Република
България и Националната агенция за
данъчна администрация на Румъния
за засилване на сътрудничеството в
областта на данъка върху добавената
стойност
12
Министерство на вътрешните
работи

3

 Наредба № Із-575 от 2 март 2011 г.
за условията и реда за провеждане на
курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
16
Министерство на земеделието
и храните

4

 Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за
реда и условията за провеждане на
конкурси за полски инспектори
25

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комиси ята по
правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Павел Илиев Димитров
като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Николай Димитров Костадинов
за член на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3087

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комиси ята по
вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Димитров Костадинов като член на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред.
2. Избира Павел Илиев Димитров за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3088

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
вътр ешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Деница Стоилова Гаджева за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

3089

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Анастасов Карбов за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3090

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 323 на Министерския съвет от 2008 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46, 64 и
102 от 2009 г. и бр. 93 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В раздел II от приложението към член
единствен се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Създава се т. 4а:
„4а. Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
3. Точки 5 и 5а се отменят.
4. В т. 43 думата „Началникът“ се заменя
с „Директорът“.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 април 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
2990

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

за условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет
за финансиране на разходи за окончателни
плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Право да получи безлихвен заем от
централния бюджет има община с одобрен
проект по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), която:
1. е сключила договор с Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
при условията и по реда на Наредба № 24 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените места“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 45, 55 и 78 от
2010 г.) или на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 72 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 37, 45, 55
и 78 от 2010 г.);
2. е сключила договор с изпълнител за съответния проект;
3. е сключила допълнително споразумение
към договора по т. 1 за определяне на финансовата помощ след провеждане на процедура
за възлагане на обществена поръчка и/или за
налагане на финансови корекции.
Чл. 2. (1) Заемът се предоставя на общината
за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект
в размер до разликата между общия размер на
одобрените за финансово подпомагане разходи,
включени в заявките за плащане, и платените
по проекта авансово и междинни плащания от
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция.
(2) Общината може да кандидатства за
получаване на заема по ал. 1 след проверка
на цялостното изпълнение на проекта и одо-
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бряване от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като подаде писмена заявка до
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, в която посочва размера на заема, за
който кандидатства.
(3) Разликата между пълния размер на
разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, се осигурява от общината.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, уведомява министъра на финансите
за одобрените проекти на общините, за очак
вания размер на окончателните плащания по
сключените с тях договори за отпускане на
финансова помощ и за прогнозния общ размер
на заемите за окончателни плащания по години
за периода на действие на ПРСР. Информацията
се предоставя всяка следваща година съобразно
бюджетната процедура.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
заявява в Министерството на финансите до 5-о
число на месеца необходимия месечен лимит
за заеми с разшифровка по общини и проекти.
Към писмото със заявката се прилага прогнозно
месечно разпределение за предоставяне и възстановяване на заеми до края на бюджетната
година по общини и по проекти.
(3) Въз основа на представената по реда
на ал. 2 заявка Министерството на финансите
залага общ месечен лимит за заеми от централния бюджет за общините по отделна бюджетна
сметка в Българската народна банка. Титуляр на
сметката е Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, като операциите по нея се
включват за отчитане по централния бюджет.
(4) Лимитът за заеми от централния бюджет
за всяка община се определя от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
при условията и по реда на чл. 2.
(5) Заемите по чл. 2, ал. 1 от централния
бюджет се предоставят до 31 октомври на съответната календарна година.
(6) В едномесечен срок от отпускането на
заема по чл. 2, ал. 1 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, превежда
одобрената безвъзмездна финансова помощ
в размера на ползвания заем по конкретния
договор на общината по посочената в чл. 5,
т. 1 сметка.
(7) Всеки месец до 5-о число Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
предоставя информация на Министерството
на финансите за отпуснатите заеми по общини за извършени и одобрени разходи за
реализирането на съответните проекти, както
и информация за погашенията по отпуснатите
заеми по общини и по проекти към края на
предходния месец.
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Чл. 4. При искане за заем общината инициира бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни
бюджетни разплащания (СЕБРА), като:
1. на всяка община се открива отделен десетразряден платежен код в СЕБРА, чрез който
тя инициира бюджетно платежно нареждане за
плащания към изпълнителите на съответните
проекти;
2. одобряването на плащанията в СЕБРА се
извършва от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в рамките на лимита,
заложен за съответната община;
3. се одобряват само плащания за предварително проверени и одобрени от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, разходи
към изпълнителите по съответните проекти и
се отхвърля всяко друго наредено плащане;
4. въз основа на информацията от обслужващата банка за извършеното плащане общината отчита по бюджета си тази операция
едновременно като получен заем от централния
бюджет и като разход по съответните разходни
параграфи и функции от Единната бюджетна
класификация (ЕБК).
Чл. 5. Отпуснатите заеми от централния
бюджет на общините се възстановяват по
следния ред:
1. въз основа на писмо на Министерството
на финансите банката, обслужваща съответната
община, получила заем от централния бюджет
за разходи по одобрени проекти по ПРСР,
открива отделна бюджетна сметка (7304) на
общината;
2. сметката по т. 1 се използва само за
превежданите постъпления от безвъзмездната
финансова помощ по ПРСР и за незабавното
им превеждане служебно от банката по сметката по чл. 3, ал. 3; по сметката по т. 1 не
може да се извършват операции по нареждане
на общината;
3. при извършването на превода към сметката по чл. 3, ал. 3 за възстановяване на заема
банката попълва десетразрядния код по чл. 4,
т. 1 и уведомява общината;
4. въз основа на информацията по т. 3 общината отчита получените средства по проекта,
финансиран по ПРСР, по § 62 – 01 от ЕБК, а
превода към сметката по чл. 3, ал. 3 – по §
74 – 00 от ЕБК;
5. преводът по т. 2 от безвъзмездната финансова помощ по ПРСР се извършва до размера
на непогасения заем по чл. 2, ал. 1;
6. в случай че сумата, подлежаща на изплащане на общината от безвъзмездната финансова помощ по ПРСР, е по-голяма от размера
на непогасената част от заема по чл. 2, ал. 1,
разликата се превежда по бюджетната сметка
на общината.
Чл. 6. Със заема по чл. 2, ал. 1 не могат да
се плащат разходи за данък върху добавената
стойност.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на земеделието и храните и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол
върху ценни книжа, приета с Постановление
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38
от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г. и
бр. 54 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. са под формата на билети или други
удостоверителни знаци (квитанция, талон и
др.), съдържат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и служат
за отчитане на продажби на стоки или услуги
с изключение на данъчните документи по
смисъла на Закона за данък върху добавената
стойност, или“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ценните книжа по ал. 1, т. 2 съдържат
трайно вписана при отпечатването номинална
стойност или се издават на химизирана хартия
най-малко в два екземпляра.“
§ 2. Наименованието на раздел ІІ се изменя
така:
„Режим за отпечатване на ценни книжа, издавани от държавен орган“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „в които това
изрично се отбелязва“ се заличават.
2. Изречение второ се изменя така:
„Върху ценните книжа, издавани от Министерството на финансите, с изключение на
държавните таксови марки, се изписва „Министерство на финансите“.
§ 4. Наименованието на раздел ІІІ се изменя така:
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„Одобрение на заявки за отпечатване на ценни книжа“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „хазартни
игри“ се добавя „и притежава разрешение за
организиране на хазартната игра от Държавната
комисия по хазарта“;
б) в т. 2 думите „както и“ се заличават и
накрая се добавя „и номер и дата на разрешението за организиране на хазартната игра“.
2. В ал. 2 т. 1 и 3 се отменят.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Държавната комисия по хазарта изпраща по служебен път копие от разрешението
за организиране на хазартни игри и подробна
информация относно утвърдените образци на
ценни книжа.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „върху който задължително се отбелязва
наименованието на издателя“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 7. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато заявката не съдържа необходимите сведения или когато е необходима допълнителна информация по чл. 12, заявителят
се уведомява писмено. В тези случаи срокът
по ал. 1 започва да тече от датата на постъпване на документите, с които се отстраняват
недостатъците на заявката или се предоставя
информацията.“
§ 8. Наименованието на раздел ІV се изменя така:
„Заявяване на ценни книжа“.
§ 9. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 28, ал. 2 думите „цената на
отпечатването и“ се заличават, а думите „са
платени“ се заменят с „е платена“.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 след думата „писмено“
се добавя „и по електронен път при използване
на универсален електронен подпис“, а запетаята
и думите „които са свързани с изпълнението
на данъчни задължения или са основание за
събиране на други държавни вземания“ се заменят с „по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
§ 12. В чл. 30, ал. 1 накрая се добавя „и
контрол върху употребата на отпечатаните
ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
§ 13. В чл. 31, ал. 3 след думите „по чл. 3“
се добавя „и в обектите, където се употребяват
ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2“ и се поставя
запетая.
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В изречение първо след думите „Ценни
книжа“ се добавя „по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4“.
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2. В изречение второ думите „Ценни книжа,
съдържащи данъчна информация и“ се заменят
с „Ценните книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския
съвет:Галина Маринска
2992

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на културата,
приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от
2009 г.; изм., бр. 46 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. ръководи разработването на секторни
политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „ръководителя
на звеното за връзки с обществеността“ се
заменят с „директора на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“.
§ 3. В чл. 7, т. 9 думите „ръководителя
на звеното за връзки с обществеността“ се
заменят с „директора на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“.
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Директор на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. възлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел
редовно осигуряване на информация за дейност та на министерството в п убличното
пространство;
4. координира медийното отразяване на
дейността на министъра, на заместник-министрите и на служителите в министерството;
5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването
им от медиите;
6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод
парламентарния контрол;
7. организира и контролира постъпването
на информация на страницата на министерството в интернет.“
§ 5. В чл. 10, ал. 1 цифрата „9“ се заменя
с „10“.
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§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст цифрата „3“ се заменя
с „4“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. организира дейността по набирането на
кадри, организира и участва в провеждането на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
2. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения,
съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
3. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики на служителите;“.
2. В т. 4 след думата „изготвя“ се добавя
„длъж ностни и поименни разписани я на
длъжностите и“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. организира дейностите по обучението
и повишаването на квалификацията на служителите и дейностите по атестирането на
служителите чрез прилагане на системата
за оценка на изпълнението на длъжността;“.
4. Точки 14 – 19 се отменят.
§ 8. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. предоставя на средствата за масово
осведомяване информация за дейността на
министерството и за публичните изяви на
министъра, за които се предвижда медийно
отразяване;
2. организира пресконференции и интервюта на министъра и на заместник-министрите;
3. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за
заместник-министрите и за главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщени я до
средствата за масово осведомяване към всеки
внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
6. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника на
политическия кабинет и на главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима
за ос ъщес т вя ва не т о на меж д у народ н и т е
контакти;
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8. координира програмата на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и
на други служители на министерството при
официални и работни посещения в чужбина и
изготвят заповеди за командировка в чужбина.“
§ 9. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“:
1. създава система за набиране и анализ
на информация по предварително утвърдени
параметри от всички звена на министерството
и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
2. участва съвместно със специализираната
администрация по ресори в подготовката на
стратегии и програми за политиката на правителството в сферата на културата;
3. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза по Единната бюджетна
класификация и по програми;
4. изготвя месечното разпределение на
бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага за
утвърждаване от министъра разпределението
на бюджетните кредити по второстепенни
разпоредители, подготвя предложени я за
промени по бюджета и ги отразява;
5. организира и контролира изпълнението
на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители,
залага месечни лимити и одобрява плащания
чрез системата „СЕБРА“;
6. изготвя периодичните и годишните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондовете на
министерството, консолидирани финансови
отчети и периодични и годишни отчети в
програмен формат;
7. разпределя и предлага за утвърждаване
числеността на държавните културни институти – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата,
с изключение на тези, прилагащи системата
на делегирани бюджети;
8. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
9. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и програми, свързани
с финансирането на културата; разработва и
съгласува финансовите обосновки към проекти
на нормативни актове;
10. отговаря за съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
11. издава удостоверения за осигурителен
доход и подготвя документи за пенсиониране;
12. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
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13. изготвя месечните ведомости за заплати на администрацията на министерството
и извършва плащанията в министерството;
14. организира финансирането и отчитането на проекти в областта на културата от
структурните фондове на Европейския съюз
и други международни програми и проекти;
15. участва в комисии за провеждане на
конкурсни процедури по Кодекса на труда и
в други експертни комисии;
16. осъществява предварителен контрол
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор на законосъобразността на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност на администрацията на министерството, при разходване
на бюджетните средства от републиканския
бюджет, както и на средства, получавани по
международни програми и проекти;
17. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за
приемане на годишните счетоводни отчети,
разпределянето на печалбата, даването на
тантиеми за управителните органи, освобождаването от отговорност на управителните
органи за съответната финансова година на
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния
собственик на капитала.“
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и техническите
спецификации относно процедурите по Закона
за обществените поръчки“.
2. Създава се т. 22:
„22. изготвя и предлага съвместно с дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни
дейности“ за одобряване поименни списъци
за придобиване на дълготрайни материални
активи със съпътстващата ги документация,
мотивира промените в плана за капиталовите разходи и отчита усвоените капиталови
разходи в системата на министерството на
програмен продукт „Инвеститор“.“
§ 11. В чл. 20 т. 6 се изменя така:
„6. сценични изкуства и творческо поколение;“.
§ 12. В чл. 21 се правят следените изменя
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главна дирек ци я „Инспекторат за
опазване на културното наследство“:
1. контролира изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство
от физическите и юридическите лица при
условията и по реда на действащото законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол за спазване изискванията на Закона за културното наследство и
на издадените въз основа на него актове,
свързани със:
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а) извършване на теренни и подводни археологически проучвания;
б) прилагането и изпълнението на изискванията и мерките по териториалноустройствена
защита на недвижимите културни ценности;
в) опазване на движимите и недвижимите
културни ценности в музеите;
г) извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни
ценности;
д) изпълнение на сключените концесионни
договори;
е) опазване на книжовни и литературни
културни ценности, съхранявани в библиотечните колекции – български, славянски,
ориенталски и други чуждоезикови ръкописи,
архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания;
ж) извършване на възмездени прехвърлителни сделки с движими културни ценности,
износ и временен износ на движими културни
ценности;
з) възпроизвеждане и разпространение на
културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и
издаване на разрешения, за които компетентен
орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на специалните технически
средства за извършване на теренни проучвания;
б) регистър на нумизматичните дружества,
които могат да извършват идентификация
и регистрация на монети и монетовидни
предмети;
в) регистър на разрешенията за износ и
временен износ на движими културни ценности
от митническата територия на Общността и
на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3
от Закона за културното наследство от територията на Република България към други
държави – членки на Европейския съюз, и
на отказите за издаването им;
г) регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 115
от Закона за културното наследство;
5. координира, организира и контролира
дейността по връщането на незаконно изнесени
културни ценности – национално богатство;
6. контролира спазването на нормативните
актове по комплектуването, съхраняването,
отчетността, консервацията, реставрацията
и представянето на дви ж имото култ у рно
наследство;
7. извършва проверки на място или по
документи и прилага предвидените в Закона
за културното наследство принудителни административни мерки;
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8. съставя актове за установяване на извършени административни нарушения;
9. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването и представянето
на културните ценности, библиотечното дело,
музейното дело и изобразителните изкуства;
10. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания;
11. дава указания за укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи
при наличие на обстоятелства, застрашаващи
недвижима културна ценност от увреждане
или разрушаване;
12. участва в комисиите по чл. 73 от Закона
за културното наследство;
13. участва в комисиите за приемане на
обекти по чл. 83 от Закона за културното наследство, държавните приемателни комисии
по Закона за устройство на територията и
приемателни комисии, когато възложител е
министърът на културата;
14. организира дейност та по издаване
на разрешения на музеите – второстепенни
разпореди тели с бюд жет ни к реди т и к ъм
министъра на културата, при извършване
на правни сделки с културни ценности от
обменния им фонд;
15. подпомага министъра на културата при
издаване на разрешения за извършване на
дейности по консервация и реставрация на
движими културни ценности – национално
богатство;
16. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване при бракуване на
движими културни ценности от фондовете
на националните, регионалните и общинските музеи и участва със свой представител в
комисиите по ликвидация;
17. уведомява министъра в случаите, когато
държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни
сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за
културното наследство.“
2. В ал. 2 думите „е на пряко подчинение
на министъра и“ се заличават.
3. В ал. 4 след думите „ал. 3“ се поставя
запетая и се добавя „а по разпореждане на
главния директор на главната дирекция – и
в други райони“.
§ 13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Културно наследство“:
1. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите за
провеждане на държавната културна политика
в сферата на културните ценности, музеите,
изобразителните изкуства, библиотеките и
българската книжнина;
2. подпомага министъра при осъществяване на предвидените в Закона за културното
наследство и в други нормативни актове ръководни и регистрационни функции;
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3. подпомага министъра при осъществяване на предвидените в Закона за културното
наследство и в други нормативни актове
разрешителни и съгласувателни функции за
опазване на движимите културни ценности
и музейното дело;
4. води следните регистри по Закона за културното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 от
Закона за културното наследство, които могат
да участват в комисия за идентификация на
културни ценности;
в) регистър на движимите културни ценности и база данни за тях;
г) публичен регистър на лицата, които имат
право да извършват дейности по консервация
и реставрация на културни ценности;
д) публичен регистър на обществените
библиотеки;
5. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването на
културните ценности, музейното дело, изобразителните изкуства, библиотечната дейност,
книгоиздаването и книгоразпространението;
6. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването и представянето
на културните ценности, библиотечното дело,
музейното дело и изобразителните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в областта на културното наследство и прави
мотивирани предложения за актуализирането
є или за приемането на нови актове;
8. оказва методическа и експертна помощ
на музеите, галериите и библиотеките;
9. организира национални представителни
изложби в страната и в чужбина с движими
културни ценности от фондовете на музеите;
10. подпомага и координира изложбената
дейност на българските музеи и галерии в
чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
11. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за
държавно финансиране на творчески проекти в
областта на музейното дело, изобразителните
изкуства, книгоиздаването и библиотечното
дело;
12. координира и съдейства за провеждане
на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото
културно наследство, музеите и изобразителните изкуства;
13. подпомага международното сътрудничество в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейното
дело, изобразителните изкуства и българската
книга;
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14. подпомага повишаването на професионалната квалификация на специалистите в
областта на музейното дело, консервацията
и реставрацията на културното наследство;
15. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване на тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на музеите
и участва със свой представител в комисиите
по приемането на тяхната реализация;
16. подготвя становища по проекти за нови
и адаптирани музейни сгради и участва със
свой представител в комисиите по приемането
на реализацията им;
17. дава становища за: създаване, преобразуване и закриване на музеите и галериите;
придобиване и отнемане статут на държавен
културен институт с национално значение на
музеи; предоставяне на статут „регионален“ на
общински музеи; размера на допълнителните
средства, осигурявани целево за регионалните
музеи от републиканския бюджет; проектобюджетите на музеите и галериите в системата
на министерството; правилници на музеите
и галериите по смисъла на Закона за културното наследство; предоставянето за ползване
на движими културни ценности – държавна
собственост;
18. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания и координира дейността
по издаване от министъра на разрешения за
теренни археологически проучвания;
19. участва със свой представител в комисиите за избор на директор на музеите и
галериите;
20. подпомага дирекция „Човешки ресурси
и административно обслужване“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжности
в дирекция „Културно наследство“ и „директор“ на музеи, галерии и библиотеки, които
са второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
21. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата
дейности, финансирани чрез общинск ите
бюджети, за музеи, галерии и библиотеки;
22. организира и координира работата
на Специализирания експертен съвет към
министъра във връзка с предоставянето на
статут на национално богатство на движими
културни ценности;
23. организира и отговаря за дейностите
по издаването на паспортите за културни
ценности, които са национално богатство;
24. поддържа Национална музейна информационно-комуникационна система;
25. подпомага дейността по регистриране и
опазване на културните ценности, които са от
значение за Българската православна църква
и другите регистрирани вероизповедания, в
съответствие с разпоредбите на Закона за
културното наследство;
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26. подпомага министъра при координирането и организацията по опазването на
културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията
на Република България;
27. дава становища за издаване на разрешения за изработване на копия и реплики на
културни ценности – национално богатство и
с национално и световно значение;
28. координира и подпомага дейността по
деклариране, предоставяне на статут и определяне на режими за опазване на недвижимите
културни ценности по Закона за културното
наследство;
29. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет по опазване
на недвижимите културни ценности;
30. съдейства при провеж дане на процедурите по възлагането и приемането на
задания и планове за опазване и управление
на недвижими културни ценности в случаите,
когато се възлагат от министъра;
31. подгот вя становищата, свързани с
концесии за търсене, проучване и добив на
подземни богатства;
32. прави предложения и подготвя становища относно дигитализация на културното
наследство, съхранявано в библиотеките;
33. организира и координира дейността
на Националния съвет по библиотечно дело;
34. поддържа регистър на обществените
библиотеки и Единна база данни за тяхната
дейност;
35. обработва постъпилите декларации по
чл. 7, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и
предоставя информацията от тях за публикуване на интернет страницата на министерството;
36. организира и подкрепя прояви за популяризиране на българската книга и четенето
чрез кръгли маси, дискусии, международни
книжни изложения и др.;
37. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа и участва в подготовката
на конкурсите за държавно подпомагане на
проекти в областта на музейното дело, изобразителните изкуства, българската книжовна
култура и библиотечното дело;
38. участва в разпределянето на държавната
субсидия за целева финансова подкрепа за
обекти и дейности в областта на проучването и опазването на недвижимите културни
ценности;
39. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 11, 37 и 38;
40. прави предложения за участието на
министерството в международни прояви в
сферата на книгата, библиотеките и културното наследство;
41. осъществява системно наблюдение,
периодични проучвания и анализ на текущия
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литературен и книжовен живот, като събира
и обработва необходимата информация;
42. координира дейността по изпълнение
на национални и международни проекти за
модернизиране дейността на библиотеките и
включването им в глобалната информационна
мрежа;
43. подпомага библиотеките при внедряване
на нови информационни и комуникационни
технологии в териториалните библиотечни
мрежи;
44. подпомага по компетенции подготовката
на техническата документация за концесиониране на обекти – недвижими културни
ценности – държавна собственост.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 след думите „проектите на“ се
добавя „административни“.
2. В т. 13 накрая се добавя „с изключение
на процедурите по чл. 24, т. 10“.
§ 15. В чл. 24 се създава т. 10:
„10. планира, организира и координира
дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с международни
проекти и програми в областта на културата,
финансирани от Европейския съюз или от
други международни финансови институции
и донори, изготвя документацията и участва
в провеждането на обществените поръчки в
случаите, в които министерството е бенефициент.“
§ 16. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Културна политика“:
„1. организира и координира международната дейност на министерството в областта на
културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение;
изготвя проекти на международни договори в
областта на културата и прави предложения
за сключване, присъединяване, ратифициране
или изменение на международни договори в
областта на културата;
2. координира цялостната дейност на министерството по: въпросите на Европейския
съюз във връзка с прилагането на европейското законодателство; участието на Република
България в процеса на приемане на решения
в Европейския съюз; изготвя националните
позиции по въпросите на културата и участието
в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; изготвя
докладите до Европейската комисия съгласно
изискванията на европейското законодателство; прилага процедурите относно допуснати
нарушения в транспонирането и прилагането
на законодателството на Европейския съюз;
3. осъществява оперативен контакт с чужди
посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина и организира
международни срещи;
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4. изготвя становища за сътрудничеството
между Република България и Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите
на културата от Югоизточна Европа и други
правителствени и неправителствени организации в областта на културата;
5. организира работата на междуведомствената работна група „Политика в областта
на културата и аудиовизията“ в рамките на
координационния механизъм по европейските
въпроси;
6. координира дейността на българските
културни институти в чужбина;
7. организира провеждането на преговори
за осигуряване на средства от чуждестранни
правителствени и неправителствени организации за проекти в областта на културата;
8. координира и провежда изпълнението
на политиката на министерството в областта
на аудиовизията и медиите;
9. организира участието на министерството
в национални семинари и срещи в областта
на културата, провеждани от Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония и други правителствени
и неправителствени организации в областта
на културата;
10. подпомага у частието на български
творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа,
ЮНЕСКО и други международни организации
в областта на културата;
11. организира културни инициативи и
проекти в чужбина съвместно със специализираните дирекции на министерството в
съответните области на културата;
12. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове; събира и предоставя информация за европейския и световния опит
в областта на управлението на културата и
за меж дународни и регионални култу рни
дейности;
13. ра з раб о т ва п риори т е т и и п р ог рами, свързани с дейности на читалищата,
с любителското творчество, с културната
интеграция на етническите общности и с
децентрализацията на регионалната културна
политика;
14. координира изпълнението на политиката
на министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната
интеграция на етническите общности;
15. оказва методическа помощ при прилагането на нормативните актове на министерството: в организациите от системата на
културата, свързани с регионалната политика,
читалищата, любителското творчество; на
специализираните звена в областните и общинските администрации по проблемите на
регионалната културна политика;
16. разработва стандарти за издръжка и
проекти на бюджет на делегираните от дър-
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жавата културни дейности, финансирани чрез
общинските бюджети;
17. осъществява връзка с национални и
международни институции и организации
по проблеми на читалищата, любителското
творчество и културната интеграция;
18. поддържа и води регистъра по Закона
за народните читалища;
19. осъществява процедура и поддържа
системата „Живи човешки съкровища – България“ на регионално и национално ниво;
20. организира и координира провеждането на национални и регионални прояви
в областта на нематериалното културно наследство – събори, прегледи и фестивали на
любителското творчество;
21. координира и участва в работата на
Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна
Европа под егидата на ЮНЕСКО;
22. координира и подпомага дейността на
Националния съвет по читалищно дело и на
Националния съвет за нематериално културно
наследство.“
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Дирекция „Изкуства и творческо поколение“ се заменят с „Дирекция
„Сценични изкуства и творческо поколение“.
2. В т. 1 думите „в сферата на изкуствата“ се
заменят с „в сферата на сценичните изкуства“.
3. В т. 2 думите „в сферата на изкуствата“ се
заменят с „в сферата на сценичните изкуства“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. анализира дейността на държавните
културни институти в областта на сценичните изкуства, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ
мониторинг и годишна комплексна оценка на
дейностите им;“.
5. В т. 8 думите „в сферата на изкуствата“ се
заменят с „в сферата на сценичните изкуства“.
6. В т. 11 след думите „държавни културни
институти“ се добавя „в областта на сценичните изкуства“.
7. В т. 13 думите „в сферата на изкуствата“ се заменят с „в сферата на сценичните
изкуства“.
8. Точка 14 се изменя така:
„14. оказва съдействие при изготвянето на
бюджета за дейностите в областта на сценичните изкуства и на училищата по изкуствата
и културата“.
9. В т. 15 след думите „смесено финансиране“
се добавя „на държавните културни институти
в областта на сценичните изкуства“.
10. Създава се нова т. 19:
„19. осъществява дейностите, свързани
с прилагането на чл. 14, ал. 4 от Закона за
закрила и развитие на културата, води и поддържа Информационен регистър на културните
организации и институти;“.
11. Досегашните т. 19 – 24 стават съответно
т. 20 – 25.
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 след думата „производства“ се
добавя „и преписки“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. осъществява процесуа лно представителство във връзка с образувани дела по
прилагането на Закона за авторското право
и сродните му права и на Закона за административното регулиране на производството и
търговията с оптични дискове, матрици и други
носители, съдържащи обекти на авторското
право и сродните му права.“
4. Точка 11 се изменя така:
„11. участва в дейността на Работна група
№ 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;“.
5. Точка 16 се отменя.
6. Точки 17 и 18 се изменят така:
„17. участва в координирани действия с
други органи и организации във връзка с
прилагането на Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права;
18. организира и осигурява техническото
поддържане на национална система за обмен
на информация в областта на авторското право
и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.“
§ 19. Приложението към чл. 10, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на културата – 155 щатни бройки
Политически кабинет
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на
информацията
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси и
административно обслужване“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“
дирекция „Управление на собствеността“
Специализирана администрация
Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“
в т.ч.:
Централно управление
Регионални инспекторати
дирекция „Културно наследство“
дирекция „Правнонормативна дейност
и обществени поръчки“
дирекция „Координация на програми
и проекти“
дирекция „Културна политика“

6
3
4
1
1
47
21
5
15
6
93
21
11
10
13
11
8
15

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 септември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

РЕШЕНИЕ № 137
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

дирекция „Сценични изкуства и
творческо поколение“
дирекция „Авторско право и
сродните му права“

12
13 “

Заключителна разпоредба

3092

3094

за обявяване на населеното място село Игнатиево, община Аксаково, област Варна, за град

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

за изменение на Наредбата за възлагане
на специални обществени поръчки, приета
с Постановление № 233 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 49 и 86
от 2010 г. и бр. 12 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „както и за осигуряване
поддръжката и летателната годност на придобита авиационна техника“ се заменят с
„както и за поддръжка, ремонт и доставка на
резервни части на техника, придобита по реда
на тази глава или преди влизането в сила на
същата наредба“.
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
3093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 11 МАРТ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 2 числото „228“ се
заменя с „238“.

На основание чл. 33 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява населеното място село Игнатиево (32278), община Аксаково (VAR02), област
Варна, за град.
2. Изпълнението на решението по т. 1 се
възлага на кмета на община Аксаково и на
областния управител на област Варна.
3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
2993

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ
между Националната агенция за приходите на
Република България и Националната агенция
за данъчна администрация на Румъния за
засилване на сътрудничеството в областта на
данъка върху добавената стойност
(Одобрено с Решение № 654 от 13 сепетмври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
26 януари 2011 г.)
Националната агенция за приходите на
Република България (наричана по-долу НАП)
и Националната агенция за данъчна администрация на Румъния (наричана по-долу НАДА),
заедно наричани за целите на това споразумение
„страните“, като осъзнават важността от дву-
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странно сътрудничество в областта на данъка
върху добавената стойност (ДДС),
като желаят да подобрят и засилят взаимната помощ между НАП и НАДА,
въз основа на разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври
2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената
стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 218/92 (наричан по-долу Регламент (ЕО)
№ 1798/2003 на Съвета) с последващите изменения и разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1925/2004 на Комисията от 29.10.2004 г. за
определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО)
№ 1798/2003 на Съвета,
с твърдата увереност, че задълбоченото
сътрудничество в областта на ДДС ще бъде
от взаимна полза за двете страни,
се споразумяха за следното:
ГЛАВА I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обмяна на опит
(1) Страните се споразумяват редовно да
обменят опит по общи въпроси, свързани с управлението на данъците, както и по технически
въпроси, свързани с данъчното облагане. Целта
на тези дейности е да се анализират разликите между Република България и Румъния по
отношение на системите на данъчно облагане,
организационните системи, управлението на
информационните технологии и комуникациите,
методите и процедурите, използвани от съответните администрации, въпросите, свързани
с човешките ресурси, методите за оценка на
изпълнението, управлението на риска, международните данъчни отношения и други области от
взаимен интерес, които са от компетентността
на двете администрации.
(2) Обмяната на опит се извършва под
формата на срещи на управленско ниво, семинари и/или технически консултации, наричани
по-долу „мероприятия“. Мероприятията ще се
провеждат или в Република България, или в
Румъния.
(3) На тези мероприятия страните се представляват от служители, определени за тази цел
от ръководствата на НАП и НАДА.
(4) Консултациите, свързани със списъка на
участниците, мястото и графика на мероприятията, дневния ред и съответните практически
уговорки, се координират писмено на централно
равнище от лицата за връзка, определени от
страните. Всяка промяна на горните разпоредби се съобщава незабавно от всяка една
от страните.
Член 2
Учебни посещения
(1) Страните могат да договорят на взаимна основа програма за учебни посещения на
своите служители.
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(2) По време на учебните посещения, служителите на едната страна извършват професионални дейности в администрацията на другата страна, като спазват всички ограничения,
предвидени в законодателството и вътрешните
процедури на администрацията домакин по
отношение на достъпа до информация или
дейности.
(3) Всяка от страните заплаща разходите,
извършени от нейните служители във връзка
с учебното посещение. Администрацията домакин предоставя безплатно на разположение
на участниците в учебното посещение офиси и
офис оборудване, сходни с тези, които предлага
на своите служители.
Член 3
Цели на прякото сътрудничество между
подчинени структури
(1) Страните взаимно се договарят да поставят основите на пряка комуникация и пряко сътрудничество между техните подчинени
структури в граничните райони.
(2) За НАДА подчинена структура е всеки
действащ отдел, всеки териториален данъчен
орган или финансовата полиция и нейните
териториални единици.
(3) За НАП подчинена структура е компетентната териториална дирекция, представлявана
от териториалния директор или определени от
изпълнителния директор на НАП лица.
(4) Целите на сътрудничеството между
структурите, посочени в ал. 1, са да се позволи
пряк обмен на информация, както е посочено
в член 7, и да се насърчи обменът на опит и
добри практики в областта на ДДС.
Член 4
Работна програма за сътрудничество между
подчинените структури на страните
(1) Служители на подчинените структури на
страните могат да участват в работни програми.
(2) Работната програма за сътрудничество
между подчинените структури на страните се
подписва от ръководителите на съответните
подчинени структури. За НАП подписването
се извършва след официално одобрение от изпълнителния директор на НАП или определен
от него зам. изпълнителен директор.
(3) Целта на работната програма е създаване
на възможност за служителите на подчинените структури да предприемат действия, които
гарантират интензивен обмен на опит и найдобри практики. За прилагането на програмата
своевременно се уведомяват ръководствата на
НАП и НАДА.
(4) Всяка година ръководствата на подчинените структури, участвали в работните
програми, изготвят общ доклад относно дейностите, извършени в рамките на програмата.
Докладът се предоставя на ръководствата на
НАП и НАДА.
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(5) Продължителността на работната програма е максимум 3 години с възможност за подновяване съгласно условията, посочени в ал. 2.
ГЛАВА II – ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Член 5
Общи разпоредби по отношение обмена на
информация
(1) Обменът на информация по отношение
на ДДС може да се извършва при поискване,
спонтанно или автоматично, съгласно разпоредбите на:
а. Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета,
		 както и
б. Регламент (ЕО) № 1925/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г., за
определяне на подробни правила за
прилагането на някои разпоредби
на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на
Съвета относно административното
сътрудничество в областта на данъка
върху добавената стойност.
(2) Страните взаимно определят съгласно
разпоредбите на член 3, параграф 4 на Регламент
(ЕО) № 1798/2003 на Съвета компетентните
длъжностни лица, които могат директно да
обменят информация. Компетентните органи на
Република България и на Румъния чрез своите
централни звена за връзка (ЦЗВ) взаимно се
информират за тези длъжностни лица, както
и за всяка промяна по отношение на тях. За
целта централното звено за връзка на всяка
страна поддържа актуален списък с определените компетентни длъжностни лица.
(3) Компетентнитe длъжностни лица на едната страна могат да поискат от компетентните
длъжностни лица на другата страна информация с цел правилно определяне на данъчното
задължение. Компетентните длъжностни лица
на запитаната страна не са задължени да предоставят поисканата информация, когато другата
страна не е използвала всички свои налични
източници на информация.
(4) Ако предоставената информация е непълна или неточна, компететните длъжностни
лица, получили тази информация, уведомяват
отсрещните компетентни длъжностни лица възможно най-скоро. Същата процедура се следва и
при възникването на трудности или технически
проблеми при обмена на информация.
(5) По отношение на физическите лица обменените данни включват име, адрес и данъчен
идентификационен номер (ДИН) или ако не
е налице ДИН, единния граждански номер в
държавата на местопребиваване, както и датата
и мястото на раждане, ако са известни. Сходна
информация се предоставя за случаи на юридически лица и структури без правосубектност.
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(6) Получаваната информация се използва от
страните само за целите на това споразумение и
съгласно действащите разпоредби на Регламент
1798/2003 на Съвета и на вътрешните законодателства на Република България и Румъния.
(7) Молбите за информация и/или за специфични административни проверки по член 5
от Регламент 1798/2003 на Съвета се отнасят
до сделки на обща стойност над 5000 евро без
ДДС на задължено лице, независимо от броя
на сделките, от които се формира.
(8) За предоставянето на информация относно ДДС се използва стандартният формуляр
SCAC или всеки друг формат, препоръчан от
Европейската комисия.
Член 6
Срокове за предоставяне на информация
(1) Компетентните органи на страните
използват всички законни средства и полагат
всички усилия, за да отговарят на искането за
информация възможно най-скоро, но не покъсно от 60 дни след получаването на молби
за информация по чл. 5 от Регламент 1798/2003
на Съвета и не по-късно от 15 дни след получаване на молби за информация по чл. 27 от
Регламент 1789/2003 – за регистрационни данни.
(2) Ако запитаният компетентен орган не
може да предостави информацията по молбата
за информация съгласно чл. 5 в срок 60 дни и
по молбата за информация съгласно чл. 27 – за
регистрационни данни – в срок 15 дни, или
откаже да предостави такава информация, той
уведомява компетентния орган на другата страна
относно датата, на която исканата информация
може бъде предоставена, за естеството на пречките или причините за отказ за предоставяне
на исканата информация.
Член 7
Пряк обмен на информация между подчинените
структури на страните в областта на ДДС
(1) Прекият обмен на информация между
подчинените структури на страните има за
цел да подобри възможностите за реакция
при борбата с данъчните измами и укриването на данъци и се осъществява в рамките на
Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета. Той
има оперативен характер, позволяващ на тези
подчинени структури в граничните райони да
откриват и да противодействат по-ефективно
на данъчните измами и укриването от данъчно
облагане в областта на ДДС.
(2) Прекият обмен на информация между
подчинените структури може да се осъществява
при поискване или спонтанно, като при него се
спазват горепосочените правила в тази глава,
когато това е приложимо, както и принципът
на реципрочност.
(3) Информацията, която ще се обменя между
подчинените структури, може да включва (но
не е ограничена до) следното:
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a. потвърждения относно съществуването
на определени данъкоплатци, участващи във вътрешнообщностни сделки;
б. информация за вътрешнообщностно
придобиване на стоки и услуги, реализиано между оператори от двете
страни;
в. информация за доставки на стоки и
услуги, получени в едната държава от
лица, регистрирани в другата държава;
г. информация за вътрешнообщностно
придобиване на стоки, транспортирани
през територията на едната държава и
доставени на лице в другата държава;
д. информация за доставка на стоки и
услуги, получени в едната държава от
лица в другата държава;
е. информация за лица от едната държава, участващи в капитала, управ
лението или контрола на търговски
дружества, регистрирани в другата
държава.
(4) Компетентните длъжностни лица по
чл. 5, ал. 3 от това споразумение в подчинените
структури на страните:
• в съответствие с чл. 3, параграф 6 от
Регламент 1798/2003 задължително
уведомяват своите ЦЗВ за получените
и изпратени молби и отговори;
• в съответствие с чл. 3, параграф 7 от
Регламент 1798/2003 – когато получат молба за съдействие, налагаща
действия извън тяхната териториална
или оперативна компетентност, молбата незабавно се препраща на ЦЗВ
в тяхната страна и се информира за
това компетентният орган, отправил
молбата.
ГЛАВА III – ЕДНОВРЕМЕННИ ПРОВЕРКИ,
ПРИСЪСТВИЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ
ПОМЕЩЕНИЯ И УЧАСТИЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
Член 8
Едновременни проверки
(1) Страните могат да договорят извършването на едновременни проверки, всяка на своята
територия, по отношение на данъчни въпроси,
свързани с един или повече данъкоплатци, за
които те имат общ или съответен интерес, всеки
път, когато такива проверки изглежда, че ще
бъдат по-ефективни, отколкото проверките,
извършвани само от една от страните.
(2) Едновременни проверки означава, че
двете страни могат да договорят провеждането
на едновременен контрол, всяка на собствената
си територия, върху едно или повече данъчнозадължени лица, които са от общ или допълващ
се интерес, в случай че такъв контрол би се
оказал по-ефективен, отколкото този, упражняван само от една от страните.
(3) За целите на едновременните проверки
всяка от страните определя списък с координатори, които да носят функционална отговорност
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за организирането на проверките. Координаторите, определени за тази цел от страните,
съгласуват за всеки случай поотделно мястото
за извършване на такава проверка и периода,
който ще бъде проверяван.
(4) Едновременни проверки се извършват
като обичайна задача от всяка от страните в
рамките на техните редовни контролни дейности.
(5) Ако някой от координаторите установи,
че едновременната проверка вече не е от полза,
той/тя може да се оттегли от такава дейност,
като уведоми писмено другата страна за това
решение.
(6) Събраната информация се обменя спонтанно между страните.
Член 9
Присъствие на служители на администрацията на едната държава в административните
помещения и участие в административни разследвания на територията на другата държава
При спазване на действащото законодателство и административните процедури във
всяка от държавите служители от едната страна
могат да присъстват на територията на другата държава с оглед получаването на всякаква
информация, която може да е свързана със
събирането на ДДС в едната или в двете държави. Компетентните органи (ЦЗВ) от двете
държави взаимно съгласуват, спазвайки принципа на реципрочност, условията и процедурите,
към които ще се придържат по отношение
присъствието на служители на другата страна
на територията на тяхната държава.
ГЛАВА IV – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Влизане в сила
Подписаното споразумение влиза в сила от
датата на изпращане на писмено уведомление
до НАП от НАДА, потвърждаващо приключването на вътрешните законови процедури
в Румъния, необходими за влизането в сила
наспоразумението.
Член 11
Изменения на споразумението
Споразумението може да бъде изменено
писмено във всеки един момент по взаимно
съгласие. Измененията влизат в сила по реда
на чл. 10, ал. 1 и представляват неразделна
част от споразумението.
Член 12
Разходи
(1) Страните заплащат всички разходи, направени за участието на техните представители
в мероприятията, в прякото сътрудничество
между подчинените структури и в едновременните проверки.
(2) Разходите, свързани с устни и писмени
преводи, се заплащат от страната, която е домакин на съответното мероприятие.
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(3) Информационната документация, която се
разменя между страните в рамките на обмяната
на опит, като правило е на английски език, като
разходите за превода се поемат от страната, която
предоставя такива документи. По изключение
страните могат взаимно да се договорят да предават документите на оригиналния език, на който
са съставени, като разходите за превод на езика
на съответната национална администрация се
поемат от бенефициента на този превод.
Член 13
Мониторинг и оценка на изпълнението на
споразумението
(1) Страните се консултират взаимно винаги,
когато е необходимо, с оглед улесняване прилагането на това споразумение. Консултациите
се извършват между компетентните органи
(ЦЗВ) на двете страни.
(2) Цялостното изпълнение на това споразумение ще бъде оценявано от българо-румънски
комитет за мониторинг и оценка, който ще се
събира веднъж годишно и ще прави предложения с цел подобряване на изпълнението му.
(3) Членовете на комитета по предходната
алинея се определят от ръководствата на НАП
и НАДА.
Член 14
Срок на действие на споразумението
Това споразумение е безсрочно. То може
да бъде прекратено по всяко време с писмено
уведомление от която и да е от страните. Споразумението се прекратява на последния ден
от месеца, следващ месеца, в който на другата
страна е изпратено уведомление.
Подписано в София на 23 септември 2010 г.
в два екземпляра на български, румънски и
английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на несъответствия
в тълкуването текстът на английски език се
ползва с предимство.
За Националната
агенция за приходите
на Република България:
Красимир Стефанов,
изпълнителен директор
2917

За Националната
агенция за данъчна
администрация на
Румъния:
Сорин Блежнар,
президент

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-575
от 2 март 2011 г.

за условията и реда за провеждане на курсове
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за провеждане на курсове
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.
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(2) Обучението в курсовете по ал. 1 има
следните задачи:
1. обучаемите да придобият знания и умения
зa безопасно боравене с огнестрелно оръжие
съгласно правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие (приложение № 1);
2. да овладеят начините и правилата за
стрелба с пистолет, револвер и гладкоцевна
пушка тип „помпа“;
3. да получат знания за правните основания
за използване на огнестрелно оръжие;
4. да получат познания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания.
Чл. 2. Курсове за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие могат да се организират
и провеждат от следните структури на Министерството навътрешните работи (МВР):
1. Академията на МВР и нейните центрове
в страната;
2. отдел „Център за бойна подготовка и спорт“
(ЦБПС) на дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР);
3. Столичната дирекция на вътрешните
работи (СДВР);
4. областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи (ОДМВР).
Чл. 3. (1) Курсове за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие могат да се провеждат и
от юридически лица и търговци, регистрирани
по националното законодателство на държава
членка, които притежават валидни разрешения
за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси
съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
(2) Юридическите лица и търговците по
ал. 1 могат да провеждат курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие след регистрация за срок пет години.
(3) При регистрацията си те представят:
1. искане за регистрацията, адресирано до
директора на СДВР или ОДМВР по място на
извършване на дейността;
2. валидно разрешение за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно
ЗОБВВПИ;
3. документ, удостоверяващ, че юридическите лица и търговците по ал. 1 притежават
или ползват на основание сключен договор
стрелбища за стрелба с бойно оръжие, отговарящи на изискванията на ЗОБВВПИ, и учебни
кабинети;
4. списък на лекторите и инструкторите,
които ще участват в провеждането на курса,
заедно със заверени копия от дипломите им
за завършено образование по съответната
специалност;
5. учебната програма, по която ще се провежда обучението по време на курса.
(4) Лекторите и инструкторите, които по
време на курса ще имат пряк достъп до огнестрелни оръжия и боеприпаси, представят
валидно разрешение за съхранение, носене и
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употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси (приложения № 2 и 3), а при липса на
такива – документи по чл. 61, ал. 4, т. 1, 2 и
3 ЗОБВВПИ.
(5) Органът по ал. 3, т. 1 се произнася в
едномесечен срок от постъпване на документацията по ал. 3.
(6) При настъпване на промяна в обстоятелствата по ал. 3 лицата по ал. 1, притежаващи
регистрация, уведомяват писмено органа по
ал. 3, т. 1 в 14-дневен срок от настъпването им
и представят документи, свързани с промяната.
(7) В 14-дневен срок от постъпване на
уведомлението по ал. 6 органът по ал. 3, т. 1
отразява промяната в регистрацията.
Раздел II
Условия за допускане на кандидати до участие
в курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Чл. 4. (1) До участие в курс за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие се допускат
лица, представили пред провеждащия курса по
чл. 2 или 3 следните документи, придружени
с копия:
1. свидетелство за съдимост;
2. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава,
удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
(2) След приключване на курса провеждащият курса връща на лицето оригиналите на
документите по ал. 1.
Раздел III
Ред за провеждането на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие
Чл. 5. (1) За провеждането на всеки курс
се издава писмена заповед от директора на
СДВР, директорите на ОДМВР, ректора на
Академията на МВР, директора на ДЧР или
упълномощени от тях длъжностни лица или от
съответния компетентен изпълнителен орган на
юридическото лице или търговците по чл. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 задължително съдържа:
1. времето за провеждане на курса;
2. мястото за провеждане на теоретичните
и практическите занятия;
3. длъжностните лица, които ще провеждат
курса;
4. медицинското и материално-техническото
осигуряване на курса.
Чл. 6. (1) При провеждането на курсовете и изпитите в МВР се използва наличното
въоръжение в СДВР, ОДМВР, Академията на
МВР, отдел „ЦБПС“ на ДЧР и боеприпаси,
предвидени за тази цел.
(2) Юридическите лица или търговците по
чл. 3 при провеждането на курсовете осигуряват
оръжието и боеприпасите за обучението и за
провеждането на изпитите.
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Чл. 7. (1) При провеждането на курсовете
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
лектори по съответната тематика и инструктори
могат да бъдат лица, притежаващи диплома за
завършено образование по съответната специалност – от юридически факултет; от медицински
факултет; от Национална спортна академия,
специалност „Треньор по спортна стрелба“;
Академия на МВР – факултет „Полиция“
и/или Национален военен университет.
(2) Директорите на СДВР, ОДМВР, ДЧР
и ректорът на Академията на МВР възлагат
участие в провеждането на курсовете на служители от своите структури, които притежават
необходимата квалификация.
Чл. 8. Числеността на една учебна група не
може да бъде по-малка от 12 и по-голяма от
20 обучаеми.
Чл. 9. (1) Учебните занятия в курсовете по
чл. 2 и 3, както и теоретичните и практическите
изпити се провеждат съгласно Програма за
обучение и полагане на изпит за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие (приложение
№ 4) и въпросник за полагане на изпит за
безопасно боравене с огнестрелно оръжие
(приложение № 5). Когато курсовете се провеждат при условията на чл. 3, в програмата
могат да бъдат включвани и допълнителни
теми, лекционни часове и практически упражнения.
(2) Помещението, използвано за учебен кабинет, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. за всеки обучаван да са осигурени не
по-малко от 1,5 кв.м площ от помещението;
2. условията за отопление да позволяват
през зимата (или при ниски температури) в
учебния кабинет да се поддържа температура
не по-ниска от 18 °С;
3. към кабинета да има осигурен санитарен
възел.
(3) В учебния кабинет трябва да има:
1. учебна дъска с площ не по-малко от 0,7
кв.м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (чин или маса) за всеки
обучаван, където той може да пише и работи
с учебните помагала.
(4) Учебният кабинет трябва да бъде оборудван с дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния
процес.
Чл. 10. (1) Изпитът се провежда от структура на МВР, като за провеждането му се
издава заповед от директорите на Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП), СДВР,
ОДМВР, ДЧР, ректора на Академията на МВР
или упълномощени от тях длъжностни лица.
В заповедта се посочват датата и мястото на
провеждането на изпита и членовете на изпитната комисия.
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(2) В случаите, когато курсовете се провеждат
от структури на МВР, комисията за провеждането на изпита се определя в заповедта по
чл. 5, ал. 1.
(3) Когато обучението е проведено от юридическите лица или търговците по чл. 3, в
комисията се включва представител на юридическото лице или търговеца, провел обучението.
(4) Комисията, определена със заповедта
по ал. 1, съставя протокол (приложение № 6),
който се съхранява в структурата на МВР,
провела изпита.
(5) Неиздържалите лица се допускат до
поправителен изпит не по-рано от 15 дни след
датата на провеждане на изпита.
(6) Органът на МВР, назначил със заповед комисията за провеждането на изпита,
издава нa успешно положилите изпита лица
удостоверение за завършен курс за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие (приложение
№ 7) в срок до 15 дни от датата на провеждането на изпита.
(7) За провеждането на изпита от комисия
от служители на МВР юридическите лица или
търговците по чл. 3 сключват договори с директорите на ГДОП, ДЧР, СДВР или ОДМВР
по местоизвършването на дейността, ректора
на Академията на МВР или упълномощени от
тях длъжностни лица. На основание на тези
договори те заплащат на МВР за всеки изпитан
кандидат цена за извършена услуга.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „държава
членка“ е държава – членка на Европейския
съюз, държавите – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и Конфедерация Швейцария.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 58, ал. 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия и отменя Наредба № I-199 от 2003 г.
за условията и реда за провеждане на курсове
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
(ДВ, бр. 83 от 2003 г.).
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
I. Общи положения
1. Стреля се само с технически изправни огнестрелни оръжия.
2. За стрелба с всяко огнестрелно оръжие се
използват само боеприпаси, за които то е конструктивно предназначено.
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3. Всяко огнестрелно оръжие, преди да бъде
проверено, се счита за заредено и с освободен
предпазител!
4. Показалецът на стрелящата ръка се поставя
върху спусъка непосредствено преди изстрела. Във
всички други моменти той трябва да е поставен
извън спусковата скоба.
5. Никога не се насочва огнестрелно оръжие
към човек независимо от увереността, че то е
празно. Това е допустимо само при намерение и
право той да бъде прострелян или респектиран.
6. Оръжието се проверява за наличието на
патрон в патронника на цевта в следната последователност:
а) показалецът на стрелящата ръка е извън спусковата скоба и е поставен по нейното протежение;
б) отделя се пълнителят;
в) при освободен предпазител се отваря затворният блок и задължително се оглежда патронникът
на цевта за наличието в него на патрон;
г) оръжието се насочва в безопасна посока и
се прави контролно спускане.
7. Забранява се гледането отпред в цевта на
оръжие със затворен затвор, което не е проверено
за наличие на боеприпаси.
8. При зареждане на всяко оръжие цевта трябва
да е насочена в безопасна посока съобразно обстановката, а на територията на стрелбище – към
мишените! Показалецът трябва да е извън спусковата скоба.
9. Засечки при стрелба се отстраняват в следната
последователност: оръжието се държи насочено
в безопасна посока; изваждат се показалецът от
спусковата скоба, пълнителят от оръжието и накрая
патронът от патронника на цевта.
10. При стрелба с две ръце с пистолет палецът
на нестрелящата ръка не трябва да е зад затвора
на оръжието, а да е поставен върху или до палеца
на стрелящата, за да не бъде контузен.
11. Забранява се да се предава заредено оръжие
от едно лице на друго без поставен предпазител.
При предаване на оръжие от едно лице на друго
предаващият съобщава високо и ясно дали оръжието е празно, заредено или пълно.
12. Никога не се подава оръжие на друго лице
с насочена към него или към подаващия цев.
Дори оръжието да е празно цевта трябва да сочи
в безопасна посока.
13. Стрелбата по цел, намираща се над бетон,
камък, лед и вода, е опасна, защото може да
доведе до рикошети на куршумите или сачмите.
II. На територията на стрелбище
14. Лица, които не познават правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и
боеприпаси, не се допускат до стрелба!
15. До стрелба с бойно огнестрелно оръжие
срещу заплащане се допускат само лица, навършили
18-годишна възраст, които предварително са били
инструктирани за тези правила за безопасност при
боравене с огнестрелно оръжие от съответното
длъжностно лице на стрелбището.
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16. Не се допускат до стрелба лица в нетрезво
състояние, под влияние на наркотични вещества
или с явно психическо разстройство.
17. Забранява се продажбата и консумацията
на алкохол на територията на стрелбища.
18. За всяко стрелбище, съобразно конструктивните му особености, се изготвя заповед относно специфичните правила за безопасност
при провеждането на стрелби с посочени в нея
длъжностни лица.
19. При стрелба по метални мишени се забранява
обстрелването им от дистанция по-малка от 7 м.
20. Стрелба може да се провежда само в присъствието на треньор, инструктор, преподавател
или друго длъжностно лице, посочено в заповедта
по т. 18.
21. Ръководителят на стрелбата има право да
отстранява от огневата линия всяко лице при
нарушаване на правилата за безопасност при
боравене с огнестрелно оръжие.
22. Осигуряват се антифони за стрелящите и
персонала на стрелбището за защита на слуховия
апарат. Препоръчва се използването и на защитни
очила (по възможност със странични предпазители) за избягване на нараняванията от изхвърлени
гилзи, барутни частици, камъчета и др.
23. Оръжието се изважда от кобура, калъфа
или транспортния куфар само на определените
за това места.
24. Оръжието се насочва единствено от огневата линия към целта. Забранено е насочването
му встрани и назад.
25. Влизането и излизането от огневата линия
става само с разрешение на ръководещия стрелбата.
26. Стрелба може да се води след командата
„огън“ до командата „прекрати стрелбата“.
27. При команда „прекрати стрелбата“ всички
стрелящи трябва да спрат да стрелят и да изпразнят оръжията си.
28. Ако по време на стрелбата с пистолет или
револвер се налага кратка почивка, задължително показалецът се изважда от спусковата скоба.
Ръката с оръжието се сваля до ъгъл от около 45°
спрямо тялото или се опира на плота, ако има
такъв. Абсолютно недопустимо е насочването на
оръжието към краката или пода на стрелбището
непосредствено пред стрелящите.
29. След приключване на стрелбата оръжието
се изпразва в следната последователност:
а) отделя се пълнителят, а при револверите се
спуска барабанът и се изваждат гилзите;
б) проверява се за наличието на патрон в
патронника на цевта на пистолетите и пушките;
в) прави се контролно спускане, като оръжието
е насочено към мишените;
г) оръжието се поставя на предпазител и се
полага според установения ред на стрелбището
на плота, на земята или на съответните масички
с насочена към линията на мишените цев или се
прибира в кобура или транспортния куфар.
30. Мишените се проверяват и гилзите се събират
само след като всички стрелящи са проверили и
положили своите оръжия и е подадена команда
от ръководещия стрелбата.
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31. Ако стрелящият счита, че не може сам да
отстрани засечка, е необходимо да държи насочено
оръжието към линията на мишените с изваден от
спусковата скоба показалец и с вдигане на свободната си ръка да сигнализира на ръководителя
на стрелбата.
III. При използване на оръжие в населени
места
32. Забранява се стрелбата с бойни патрони в
движение от превозни средства в населени места.
33. Забранява се даването на предупредителен
изстрел във въздуха с бойни патрони в населени
места.
34. Предпазителят на зареденото оръжие се
освобождава непосредствено преди стрелбата.
35. Със заредено оръжие без поставен предпазител не се влиза и излиза от автомобили, не се
преодоляват препятствия.
36. Когато служители от фирми, извършващи
охранителна дейност, изпълняват служебните си
задължения на мотоциклети или коне, личното
им оръжие, при конструктивна възможност, трябва да бъде прикрепено към колана посредством
пистолетно ремъче.
37. При стрелба от бойниците на бронирани автомобили предпазителят се освобождава и оръжието
се зарежда само след като цевта е извадена извън
бойницата и стои стабилно в нея. Произвеждането
на изстрел в купето на брониран автомобил може
да има изключително тежки последици за хората,
намиращи се вътре.
38. При движение с оръжие в ръка показалецът трябва да бъде изваден от спусковата скоба
и оръжието да бъде насочено в безопасна посока.
39. Пробивната способност на куршумите,
облечени с цяла ризница, е голяма. При стрелба
от къси дистанции те почти никога не остават
в тялото на лицето, срещу което се използват.
Раневият канал има входящ и изходящ отвор,
затова винаги задължително се преценява какво
има зад лицето, което ще бъде обстрелвано, дали
там няма странични лица, които да бъдат ранени
или убити.
40. Пистолет за охрана и самоохрана се носи
в кобур по тялото без патрон в цевта.
41. Забранено е оръжие да се оставя без надзор
в паркирани автомобили и на места, до които
имат достъп странични лица.
42. След престрелка, ако опасността е преминала и нищо вече не застрашава живота на
стрелящия или на други лица, задължително се
обезопасява оръжието. То се поставя на предпазител, а пистолетите и револверите освен това се
прибират в кобура!
43. Прави се необходимото за своевременно
оказване на медицинска помощ на ранените. До
идването на линейка по възможност се поставят
пристягащи превръзки, за да се спре кръвотечението.
44. Веднага се уведомяват органите на полицията и се вземат мерки за запазване на местопроизшествието.
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Приложение № 2
към чл. 3, ал. 4
Р Е П УБ Л И КА

Б Ъ Л ГА Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
таксувано
______ лв.
(подпис
и печат)

РАЗ Р Е Ш Е Н И Е
за носене и употреба на
огнестрелно оръжие
№ ......................
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ЕГН/ЕИК: ..............................................................
от гр.(с) ...................., ж.к. (ул.).............................
да .............................................................................
(посочват се видовете дейности с ОБВВПИ)
..................................................................................
на следните видове и количества ........................
..................................................................................
(при повече видове се прилага опис на ОБВВПИ,
предоставен от заявителя)
Валидно до ........ г.

снимка
печат

Разрешава се на ...............................................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия)
живущ гр. (с.)..........................................................
улица (община) ......................................................
..................................................................................
лична карта № ........., издадена на ................... г.
от ................................, ЕГН ..................................
да носи и употребява огнестрелни оръжия за самоохрана, охрана, лов, спорт:
..................................................................................
(късоцевни, дългоцевни огнестрелни оръжия)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(марка, модел, калибър и сериен № на оръжието)
Разрешението е издадено от ........... – гр. ...........
(РУ, ГДОП)
Валидно до: .......... г.
Дата: .......................г.
НАЧАЛНИК: ............
(подпис и печат)
1. Настоящото разрешение се представя при
поискване от контролните органи по чл. 152, ал. 1
ЗОБВВПИ.
2. При промяна на обстоятелствата, записани
в настоящото разрешение, лицето, на което е
издадено, е длъжно незабавно да уведоми издаващия орган.
3. Да употребява оръжието само по предназначение.
4. Разрешението е лично и не може да бъде
преотстъпвано на друго лице.
5. Нарушителите се наказват по глава девета
от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия или по
чл. 337 – 339 от Наказателния кодекс.

Приложение № 3
към чл. 3, ал. 4
Р Е П УБ Л И КА

ВЕСТНИК

Б Ъ Л ГА Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РАЗ Р Е Ш Е Н И Е
№ ................./............... г.
Издадено от ..................
(ГДОП, РУ)
На вх. № ............./....... г.

таксувано
______ лв.
(подпис
и печат)

Разрешава се на .....................................................
(наименование на юридическото или физическото
лице)
..................................................................................

ДИРЕКТОР/
НАЧАЛНИК:
.......................
(подпис и печат)
1. Настоящото разрешение се представя при
поискване от контролните органи по чл. 152, ал. 1
ЗОБВВПИ.
2. При промяна на обстоятелствата, записани
в настоящото разрешение, лицето, на което е
издадено, е длъжно незабавно да уведоми издаващия орган.

Приложение № 4
към чл. 9, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА
ИЗПИТ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С
ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
Раздел I
Разпределение на учебното време
Лекции

Всичко

16

Трени- Подгоровъчни товка и
стрелби провеждане на
изпит
16

4

Общо
часа

36

1. Брой боеприпаси за обучение – 218 бр.:
а) 96 броя – калибър 5,6 мм (.22 Long Rifle
(Лонг Райфъл);
б) 36 броя – калибър 9 × 18 мм (9 мм „Макаров“);
в) 54 броя – калибър 9 × 19 мм (9 мм „Парабелум“);
г) 24 броя – калибър .38 Special („Спешъл“,
9 × 29R);
д) 8 броя – калибър 12 Ga – ловен патрон,
снаряден със сачми или патрони с каучукови куршуми (ПКК) и патрони с каучукови сачми (ПКС).
Раздел II
Анотация
1. Целта на обучението е придобиване на теоретични знания и практически умения и навици за
самостоятелно използване на огнестрелно оръжие
в законоустановените случаи, като предпоставки
за това са:
а) задълбочени познания за огнестрелните оръжия и боеприпасите, придобити чрез изучаването
им в теоретични занятия;
б) трайни практически умения и навици за безопасна работа с огнестрелните оръжия в резултат
от провеждане на практически занятия.
2. Обучението включва теоретична подготовка
с изнасяне на лекции в учебни кабинети с нагледно
представяне на теоретичния материал. Широко
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да се използват презентации, видеофилми, нагледни табла, образци, разрези и други средства,
осигуряващи бързо усвояване на преподавания
материал.
3. Обучението включва и изучаването на:
а) правни норми, регулиращи придобиването,
съхранението, носенето и използването на огнестрелно оръжие;
б) правила за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси;
в) видове и системи огнестрелни оръжия;
г) основни сведения от вътрешната, външната
и терминалната балистика;
д) боеприпаси за стрелкови оръжия и ефект
от тяхното действие;
е) правила за безопасност при снарядяване на
боеприпаси;
ж) правила за стрелба – основни положения
и техники за прицелна и инстинктивна стрелба;
з) правила за носене, съхранение и поддържане
на огнестрелно оръжие;
и) тактически действия с използване на огнестрелно оръжие;
й) правила за оказване на долекарска помощ
на лица с огнестрелни наранявания.
4. При практическите упражнения обучаемите
усвояват техниките за стрелба с различните видове оръжия.
5. При планиране на занятията се подбират
упражнения, съобразени с нивото на подготовка на обучаемите. Упражненията се изпълняват
многократно в рамките на общото количество
боеприпаси за курса.
6. Особени усилия трябва да се положат при
работа с обучаеми с незадоволителни постижения.
В такива случаи са препоръчителни подготвителни
и преговорни упражнения.
7. Описаните положения за стрелба трябва
да бъдат изпълнявани както с дясната, така и с
лявата ръка.
Раздел ІІІ
Форми на контрол
1. В края на обучението се полага изпит, който
се състои от две части:
а) теоретичен изпит: познаване на материалната част на стрелковото въоръжение, основите
и правилата за стрелба;
б) практически изпит: изпълнение на контролно
упражнение – 6 п.
Раздел ІV
Теоретично обучение по стрелба
1. Теоретичната подготовка по стрелба дава
основни познания за правилата за безопасност
при работа с оръжие и боеприпаси, видовете огнестрелни оръжия и боеприпасите, правилата и
начините за стрелба и правните норми, регулиращи
неговото използване.
2. Съдържание на учебния материал:
Тема 1. Класификация на стрелковите оръжия – 1 учебен час:
1. Определения за огнестрелно оръжие и стрелкови оръжия. Огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
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2. Класификация на стрелковите оръжия по
различни критерии.
3. Огнестрелни оръжия и боеприпаси от категории А, В, С и D.
4. Основни принципи на действие на автоматиката на стрелковите оръжия.
5. Калибри на цевите на стрелковите оръжия.
Системи за определяне на калибрите.
Тема 2. Правила за безопасност при работа
с огнестрелни оръжия и боеприпаси. Правила
за поддържане и съхранение на оръжието – 2
учебни часа:
1. Общи правила за безопасност при работа с
огнестрелно оръжие и боеприпаси.
2. Правила за безопасност при провеждане на
учебни стрелби.
3. Правила на безопасност при използване на
огнестрелното оръжие при самоотбрана.
4. Правила за поддържане и съхранение на
оръжието.
Тема 3. Боеприпаси за стрелкови оръжия – 2
учебни часа.
1. Класификация на боеприпасите за стрелкови
оръжия по различни критерии.
2. Ефект от действието на боеприпасите върху
тъканите на човешкото тяло.
3. Снарядяване на боеприпаси на стрелбища и
в домашни условия:
а) правила за безопасност при снарядяване на
боеприпаси;
б) оборудване за снарядяване: преса, видове
преси, везни, матрици, устройства за калиброване
и подравняване на гилзата, приспособления за
поставяне на капсулата, измерителни инструменти,
приспособления за почистване и лубрициране на
гилзите, вибрационни вани за почистване на гилзите, приспособления за насипване на барут и т.н.;
в) компоненти: капсули – типове, куршуми,
барути;
г) основен процес по снарядяване.
Тема 4. Общи сведения от вътрешната, външната и терминалната балистика – 1 учебен час:
1. Определение за изстрел.
2. Периоди на изстрела.
3. Начална скорост на куршума.
4. Траектория на куршума, елементи на траекторията.
5. Терминална и ранева балистика.
Тема 5. Основни елементи от техниката на
стрелбата – 2 учебни часа:
1. Положение на тялото, хват, дишане, прицелване, спускане; положения за стрелба с оръжието.
2. Прицелна, интуитивна и инстинктивна
стрелба, презареждане, отстраняване на засечки.
Тема 6. Правна подготовка – 2 учебни часа:
1. Правни норми, регламентиращи дейностите
с огнестрелно оръжие и боеприпаси (придобиване,
съхранение и носене).
2. Правни норми, регламентиращи използването
на огнестрелно оръжие. Неизбежна отбрана, крайна
необходимост и задържане на лице, извършило
престъпление:
а) неизбежна отбрана;
б) крайна необходимост;
в) задържане на лице, извършило престъпление.
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Тема 7. Материална част на стрелковото въо
ръжение. По-разпространени у нас огнестрелни
оръжия – 2 учебни часа:
1. Тактико-технически данни, главни части и
ред за непълно разглобяване и сглобяване на:
а) пистолети с ударно-спускателен механизъм с
единично/двойно действие (SA/DA) и пистолети от
типа безопасно действие (Safe Action) от система,
с каквато разполага провеждащият курса;
б) револвери с ударно-спускателен механизъм
с двойно действие от система, с каквато разполага
провеждащият курса, използващи боеприпаси .38
Special и .357 Magnum;
в) гладкоцевна пушка тип „Помпа“ кал. 12/70
и 12/76.
2. Взаимодействие на частите и механизмите.
Тема 8. Оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие – 4 учебни часа.
Раздел V
Практически занятия
При практическите занятия и при провеждане
на изпита се използват силуетни мишени с реалистични размери (гръдна или поясна фигура)
от вид, с който разполага провеждащият курса.
Тренировъчна стрелба с пистолет и револвер
Занятие № 1 – 4 учебни часа.
Т. 1. Изпълнение на подготвително упражнение 1 п/р с малокалибрено оръжие – прецизна
стрелба с две и една ръка на дистанция 7 и 10 м
за усвояване на основните елементи от техниката
на стрелбата – хват, прицелване, спускане
1. Условия на упражнението:
а) мишената е на разстояние 7 метра, пистолетът (револверът) е в кобура, обучаемият държи
в ръката си пълнител с 6 патрона (6 патрона при
стрелба с револвер);
б) по команда пистолетът (револверът) се
зарежда;
в) при команда „огън“ обучаемият заема позиция
и стреля; изстрелите се произвеждат с единично
действия на спусъка; след всеки изстрел обучаемият
заема основно положение за почивка (оръжието
се държи напред и надолу под ъгъл от около 45
градуса); няма ограничение на времето за стрелба;
г) при всяко прекъсване на упражнението пистолетът (револверът) се връща в основно положение;
д) след последния изстрел обучаемият вади
пълнителя, проверява пистолета (изпразва револвера), показва го на инструктора (и поставя
предпазителя на пистолета);
е) ако стрелят повече обучаеми, това може да
става само по команда;
ж) тези действия се повтарят и след преместване
на мишената на дистанция 10 метра.
2. Специфични мерки за безопасност.
3. Изпълнение на упражнението:
а) изстрелват се общо 60 патрона – по пет
серии по 6 изстрела от дистанции 7 и 10 метра;
б) на двете дистанции половината от изстрелите по команда на инструктора се произвеждат
с една и две ръце.
4. Разбор на изпълнението, посочване на грешките и съобщаване на резултатите.
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Занятие № 2 – 2 учебни часа.
Т. 2. Изпълнение на упражнение 2 п/р с малокалибрено оръжие – прецизна стрелба с две ръце
на дистанция 15 метра
1. Условия на упражнението:
Упражнение – 2 п/р
Дистанция

Позиция

Брой изстрели

Минимум попадения

15 метра

базова

6 патрона
в един
пълнител/
барабан

3

Провеждане:
1. Мишената е на разстояние 15 метра, пистолетът/револверът е в кобура, обучаемият държи
в ръката си пълнител с 6 патрона (6 патрона за
револвер).
2. По команда оръжието се пълни.
3. При команда „огън“ обучаемият заема позиция, зарежда пистолета и стреля, като се стреми
да няма откъснати изстрели (да бъдат максимално
групирани). След всеки изстрел обучаемият заема
основно положение за почивка (оръжието е с
цев напред и надолу под ъгъл около 45 градуса,
показалецът е извън спусковата скоба). Няма
ограничение на времето за стрелба.
4. При всяко прекъсване на упражнението пистолетът/револверът се връща в основно положение и
се поставя на предпазител (револверът се изпразва).
Допуска се пистолет с поставен предпазител да
се положи на плота на коридора, при наличност
на такъв. След последния изстрел обучаемият
вади пълнителя, проверява пистолета/револвера,
показва го на инструктора и поставя предпазителя
(само за пистолет). Ако стрелят повече обучаеми,
това можа да става само по команда.
5. Изстрелват се общо 36 патрона – шест серии
по 6 изстрела от дистанция 15 метра.
6. Инструкторът обсъжда резултата от стрелбата
с обучаемия.
7. Специфични мерки за безопасност.
Занятие № 3 – 2 учебни часа.
Т. 3. Изпълнение на подготвително упражнение
за упражнение 3 п/р
1. Условия на упражнението:
Упражнение – 3 п/р
Дистанция

Позиция

Брой изстрели

Минимум
попадения

10 метра

базова

6 патрона в един
пълнител/
барабан

3 броя

Провеждане:
1. Мишената е на разстояние 10 метра, пистолетът/револверът е в кобура, обучаемият държи
в ръката си пълнител с 6 патрона (6 патрона за
револвер).
2. По команда оръжието се пълни.
3. При команда „огън“ обучаемият заема позиция, зарежда пистолета и стреля, като се стреми
да няма откъснати изстрели (да бъдат максимал-
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но групирани). След всеки изстрел пистолетът/
револверът се връща в основно положение. Няма
ограничение на времето за стрелба.
4. При всяко прекъсване на упражнението
пистолетът се връща в основно положение и се
поставя на предпазител. При стрелба с револвер
само се изважда показалецът от спусковата скоба.
Допуска се пистолет с поставен предпазител да
се положи на плота на коридора, при наличност
на такъв. Ръката с оръжието след изстрелите се
сваля под ъгъл от около 45 градуса от тялото, без
да се поставя оръжието в кобура. След последния
изстрел обучаемият вади пълнителя, проверява
пистолета (изпразва револвера), показва го на
инструктора и поставя предпазителя. Ако стрелят
повече обучаеми, това може да става само по
команда.
5. Изстрелват се общо 36 патрона – шест серии
по 6 изстрела от дистанция 10 метра.
6. Инструкторът обсъжда резултата от стрелбата
с обучаемия.
7. Специфични мерки за безопасност.
Занятие № 4 – 2 учебни часа.
Т. 4. Изпълнение на упражнение 4 п/р
1. Условия на упражнението:
Упражнение – 4 п/р
Дистанция Позиция
25 метра

базова

Брой изстрели

Минимум
попадения

6 патрона в един
пълнител/
барабан

3 броя

Провеждане:
1. Мишената е на разстояние 25 метра, пистолетът/револверът е в кобура, обучаемият държи
в ръката си пълнител с 6 патрона (6 патрона за
револвер).
2. По команда оръжието се пълни.
3. При команда „огън“ обучаeмият заема позиция, зарежда пистолета и стреля, като се стреми
да няма откъснати изстрели (да бъдат максимално групирани). След всеки изстрел пистолетът/
револверът се връща в основно положение. Няма
ограничение на времето за стрелба.
4. При всяко прекъсване на упражнението
пистолетът са връща в основно положение и се
поставя на предпазител. При стрелба с револвер
само се изважда показалецът от спусковата скоба.
Допуска се пистолет с поставен предпазител да
се положи на плота на коридора, при наличност
на такъв. Ръката с оръжието след изстрелите се
сваля под ъгъл от около 45 градуса, без да се поставя оръжието в кобура. След последния изстрел
обучаемият вади пълнителя, проверява пистолета
(изпразва револвера), показва го на инструктора и поставя предпазителя. Ако стрелят повече
обучаеми, това може да става само по команда.
5. Изстрелват се общо 36 патрона – шест серии
по 6 изстрела от дистанция 25 метра.
6. Инструкторът обсъжда резултата от стрелбата
с обучаемия.
7. Специфични мерки за безопасност.
Занятие № 5 – 2 учебни часа.
Т. 5. Изпълнение на упражнение 5 п/р
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1. Условия на упражнението:
Упражнение – 5 п/р
Дистанция

Позиция

Брой изстрели

Минимум
попадения

15 метра

базова

6 патрона

3 броя

Провеждане:
1. Мишената е на разстояние 15 метра, пистолетът/револверът е в кобура, обучаемият държи
в ръката си пълнител с 6 патрона (6 патрона за
револвер).
2. По команда пълнителят се поставя в пистолета (пълни се револверът) и оръжието се прибира
в кобура.
3. При команда „огън“ обучаемият изважда
пистолета, зарежда го, заема позиция – прав, и
изстрелва шестте патрона, като се стреми попаденията да бъдат максимално групирани. Няма
ограничение на времето за стрелба.
4. При всяко прекъсване на упражнението пистолетът се връща в основно положение (напред и
надолу под ъгъл от около 45 градуса) и се поставя
на предпазител (при револвер само показалецът на
стрелящата ръка се изважда от спусковата скоба).
Допуска се пистолет с поставен предпазител да
се положи на плота на коридора, при наличност
на такъв. След последния изстрел обучаемият
вади пълнителя, проверява пистолета (изпразва
револвера), показва го на инструктора и поставя
предпазителя на пистолета.
5. Изстрелват се общо 36 патрона – шест серии
по 6 изстрела от дистанция 15 метра.
6. Инструкторът обсъжда резултата от стрелбата
с обучаемия.
7. Специфични мерки за безопасност.
Тренировъчна стрелба с гладкоцевна пушка
Занятие № 6 – 2 учебни часа.
Т. 6. Изпълнение на упражнение № 1 ГП
1. Условия на упражнението:
Упражнение № 1 ГП
Дистанция

Позиция

Брой изстрели

Минимум
попадения

25 метра

прав

4

3

Провеждане:
1. Обучаемият стои на разстояние 25 метра от
целта, пушката е на предпазител.
2. При команда обучаемият освобождава предпазителя и зарежда оръжието.
3. При команда „огън“ обучаемият обстрелва
мишената.
4. След завършване на стрелбата оръжието се
проверява и се показва на инструктора.
5. При всяко прекъсване на упражнението
пушката се поставя на предпазител.
6. Ако стрелят повече обучаеми, това може да
става само по команда.
7. Инструкторът обсъжда с обучаемия резултатите от стрелбата.
8. Специфични мерки за безопасност.
Занятие № 7 – 2 учебни часа.
Т. 7. Изпълнение на упражнение № 2 ГП
Условия на упражнението:
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Упражнение № 2 ГП

Дистанция Позиция
25 метра

прав

Брой изстрели

Минимум
попадения

4

2

Провеждане:
1. Обучаемият стои на разстояние 25 м от
целта, пушката е на предпазител.
2. При команда обучаемият освобождава предпазителя, зарежда оръжието и отново го поставя
на предпазител.
3. При команда „огън“ обучаемият стреля 1 път
по мишената. След изстрела оръжието се поставя
на предпазител и упражнението се изпълнява още
три пъти след подаване на нови команди.
4. След завършване на стрелбата оръжието се
проверява и се показва на инструктора.
5. При всяко прекъсване на упражнението
пушката се поставя на предпазител.
6. Ако стрелят повече обучаеми, това може да
става само по команда.
7. Резултатът от стрелбата се обсъжда след
всеки изстрел.
8. Инструкторът обсъжда с обучаемия резултатите от стрелбата.
9. Специфични мерки за безопасност.
Раздел VІ
Подготовка и провеждане на изпит
1. Подготовка и провеждане на изпит – 4 часа.
2. Изпит – 4 учебни часа:
а) теория – по въпросник (приложение № 5);
б) практика – контролно упражнение 6 п – 2
учебни часа.
3. Изпълнение на контролно упражнение 6 п.
Условия на упражнението:
Контролно упражнение – 6 п
Дистанция

Позиция

Брой изстрели

Минимум
попадения
за оценка
„Удовлетворителен“

25 метра

базова

6 патрона

4 броя

Провеждане:
1. Мишената е на разстояние 25 метра, пистолетът е в кобура, обучаемият държи в ръката си
пълнител с 6 патрона.
2. По команда пълнителят се поставя в пистолета и оръжието се прибира в кобура.
3. При команда „огън“ обучаемият изважда
пистолета, зарежда го, заема позиция – прав, и
изстрелва шестте патрона, като се стреми попаденията да бъдат максимално групирани. Времето
за стрелба е 2 минути.
4. При всяко прекъсване на упражнението пистолетът се връща в основно положение (напред и
надолу под ъгъл от около 45 градуса) и се поставя
на предпазител. Допуска се пистолет с поставен
предпазител да се положи на плота на коридора,
при наличност на такъв. След последния изстрел
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обучаемият вади пълнителя, проверява пистолета,
показва го на инструктора и поставя предпазителя.
Ако стрелят повече обучаеми, това може да става
само по команда.
5. Инструкторът обсъжда резултата от стрелбата
с обучаемия.
6. Специфични мерки за безопасност.
Кандидатът трябва да получи минимум „удов
летворителен“ на теоретичната и практическата
част на изпита.
Когато кандидатите допускат грубо нарушение на правилата за безопасност при боравене с
огнестрелно оръжие, се поставя оценка „слаб“ на
знанията и уменията им при изпита.

Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
ВЪПРОСНИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА
БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО
ОРЪЖИЕ
1. Правни норми, регламентиращи придобиването, съхранението и носенето на огнестрелно
оръжие. Наказателна и административна отговорност при нарушаването им.
2. Правни норми, регламентиращи използването
на огнестрелно оръжие. Неизбежна отбрана. Крайна необходимост. Задържане на лице, извършило
престъпление.
3. Правила за безопасност при боравене с
огнестрелно оръжие и боеприпаси.
4. Правила за съхранение на оръжието и боеприпасите.
5. Правила за поддържане на оръжието.
6. Видове стрелкови оръжия. Класификация.
Типове ударно-спускателни механизми, типове
предпазители.
7. Боеприпаси за стрелкови оръжия. Класификация.
8. Спиращо действие и пробивна способност
на проектилите.
9. Основни тактико-технически данни на пистолети с ударно-спускателен механизъм с единично/
двойно действие (SA/DA) и пистолети от типа
безопасно действие (Safe Action) от система, с
каквато разполага провеждащият курса.
10. Основни тактико-технически данни на револвер с ударно-спускателен механизъм с двойно
действие от система, с каквато разполага провеждащият курса, с калибър 38 „Спешъл“.
11. Ред за непълно разглобяване и сглобяване
на пистолети с ударно-спускателен механизъм с
единично/двойно действие (SA/DA) и пистолети
от типа безопасно действие (Safe Action) от система, с каквато разполага провеждащият курса.
12. Основни тактико-технически данни и ред за
непълно разглобяване и сглобяване на гладкоцевна
пушка тип „помпа“.
13. Рани от огнестрелни оръжия.
14. Оказване на долекарска помощ при огнестрелни наранявания.
15. Правила за безопасност при снарядяване
на боеприпаси.
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Приложение № 6
към чл. 10, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
..................................................................................
(структурно звено)
ПРОТОКОЛ
за провеждане на изпит по безопасно боравене
с огнестрелно оръжие
проведен на ..........................
(дата)
от комисия в състав:
председател: ............................................................
и членове: ...............................................................
№ по
ред

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Собствено, бащино и
фамилно
име,
ЕГН
2

Оценка РезулКрайна
на теотат от
оценка
ретична- стрелбата част
та
3

4

5

Председател:
Членове: 1. ..........................
		
2. .........................
		
3. .........................
Приложение № 7
към чл. 10, ал. 6
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
..................................................................................
(структурно звено)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
№ ......../20 .... г.
гр..........................
..................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН .........., лична карта № ................................. ,
изд. на .................................................................. г.
от ............. е завършил/а курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.
Същият е положил/а успешно изпит съгласно
протокол № ........................... /20........................ г.
2915

Директор/ректор: ...................
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 11 март 2011 г.

за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът
иусловията за провеждане на конкурсите за
полски инспектори.
(2) Целта на наредбата е да гарантира
прозрачна конкурсна процедура и получаване
на разрешение за упражняване на дейност въз
основа на професионалните качества на кандидатите за полски инспектори.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И
ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС
Чл. 2. Всеки дееспособен български гражданин, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или гражданин на трета страна,
получил разрешение за работа на територията
на Република България, може да получи разрешение за извършване на полска инспекция,
ако отговаря на следните условия:
1. да има завършено висше агрономическо
образование или средно образование и минимум
пет години стаж в областта на селекцията и
семепроизводството;
2. да е преминал специализиран курс на
обучение с цел придобиване квалификация
„полски инспектор“ и успешно да е положил
предвидения в тази наредба изпит.
Чл. 3. (1) Обучението за придобиване на квалификация „полски инспектор“ се организира и
извършва от ИАСАС всяка календарна година.
(2) Лицата, желаещи да преминат курс и
да получат квалификация „полски инспектор“,
подават писмено заявление по групи култури
до ИАСАС по образец, одобрен от изпълнителния директор на ИАСАС съгласно приложение
№ 1, в срок до 28 февруари на съответната
календарна година.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. копие от документ за самоличност;
2. копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско свидетелство;
4. автобиография;
5. документ за трудов стаж за лицата със
средно образование.
Чл. 4. (1) Подаденият по чл. 3 комплект
от документи се разглежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор
на ИАСАС.
(2) В случай че заявлението не отговаря на
установения образец или към него не е приложен някой от документите по чл. 3, ал. 3,
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ИАСАС уведомява заявителя в 7-дневен срок от
постъпване на документите за констатираните
нередовности, като предоставя на заявителя
7-дневен срок за отстраняването им считано от
датата на получаване на съобщението.
(3) Ако заявителят не отстрани нередовностите в срока, заявлението не се разглежда, а
приложените документи се връщат.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТА
Чл. 5. (1) В едномесечен срок от изтичането
на срока по чл. 3, ал. 2 изпълнителният директор на ИАСАС определя начални дати и място
за провеждането на курса за квалификация.
(2) Курсът по ал. 1 е 8-дневен и се състои
от две части – 5 дни теоретична подготовка
за всички групи култури и 3 дни практическа
подготовка по групи култури. Дневните разходи,
разходите за пътуване и нощувки са за сметка
на курсистите.
Чл. 6. (1) За провеждане на изпита за
полски инспектори изпълнителният директор
на ИАСАС определя със заповед комисия от
експерти.
(2) Изпитът по ал. 1 се състои от две части – теоретична и практическа.
(3) Теоретичният изпит се провежда в деня
на приключване на теоретичната част от курса
на обучение.
(4) Практическият изпит се провежда в деня
на приключване на практическата част от курса
на обучение и зависи от фазите на вегетация
на съответните групи култури.
(5) Всеки кандидат за инспектор заплаща
такса за полагане на изпита в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, която се
събира от ИАСАС.
(6) Конспектът с въпросите за изпита се
публикува на интернет страницата на МЗХ и
ИАСАС най-късно до 60 дни преди датата на
провеждането му.
Чл. 7. (1) Теоретичният изпит се провежда
под формата на тест и се счита за издържан
при постигнат резултат минимум 75 процента
верни отговори.
(2) Резултатите от теста се оповестяват в
деня на провеждането му.
Чл. 8. (1) Кандидатите, успешно издържали
теоретичния изпит, се допускат на практически
изпит.
(2) Практическият изпит се провежда на определен от комисията пункт в семепроизводствен
посев, един и същ за всички участници, и включва
извършване на полска инспекция и попълване
на документ за извършената полска инспекция.
(3) Комисията оценява съответствието на
извършената полска инспекция и попълнените от кандидата документи с изискванията наметода за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни,
маслодайни и влакнодайни култури, цвекло,
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тютюн, картофи, декоративни, медицински и
ароматни растения, метода за полска инспекция
на семепроизводствени посеви от зеленчукови
култури и националното законодателство в
областта на семената.
(4) Изпитът се счита за издържан след положително становище от страна на комисията.
Чл. 9. (1) На кандидатите, издържали успешно изпита за полски инспектори, в 5-дневен
срок изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за упражняване на дейността
полска инспекция съгласно приложение № 2
по групи култури.
(2) Лицата по ал. 1 се вписват в регистър
на полските инспектори към ИАСАС, който е
публичен и се обявява в интернет страницата
на ИАСАС.
(3) В разрешението се вписва уникален
идентификационен номер на полския инспектор.
(4) Разрешението за извършване на полската
инспекция се издава за срок три години.
Чл. 10. (1) Издаване на разрешение за упражняване на дейност на полските инспектори
за нов период от 3 години се извършва по реда
на тази наредба.
(2) За целта лицата подават заявление до
ИАСАС по образец съгласно приложение № 3
в срок 3 месеца преди изтичането на срока на
действащото разрешение.
(3) Лицата, желаещи да получат ново разрешение за работа, се явяват на практически
изпит за групите култури, за които кандидатстват.
(4) Въз основа на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на ИАСАС издава ново
разрешение за нов тригодишен период след
заплащане на таксата по чл. 6, ал. 7 ЗППМ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „конкурс”
е преминаването на курс за обучение и успешното полагане на изпит.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчния материал.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на ИАСАС.
За министър: Св. Боянова
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в конкурс за полски инспектори
От .......................................................................... ,
(трите имена на физическото лице)
ЕГН ................, от гр./с........................................ ,
адрес ...................................................................... ,
телефон за контакти: ............................................
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ (ГОСПОЖО),
Заявявам, че желая да бъда включен/включена
за участие в курса за квалификация за провеждане
на полска инспекция за следната група култури:
I. Зърнени
1. ..............................................................................;
2. ..............................................................................;
3. ..............................................................................;
4. ..............................................................................;
5. ...............................................................................
II. Маслодайни и влакнодайни
1. ..............................................................................;
2. ..............................................................................;
3. ..............................................................................;
4. ..............................................................................;
5. ...............................................................................
III. Фуражни
1. ..............................................................................;
2. ..............................................................................;
3. ..............................................................................;
4. ..............................................................................;
5. ...............................................................................
IV. Зеленчукови
1. ..............................................................................;
2. ..............................................................................;
3. ..............................................................................;
4. ..............................................................................;
5. ...............................................................................
V. Цвекло
1. ..............................................................................;
2. ...............................................................................
VI. Декоративни
1 ...............................................................................;
2. ...............................................................................

Приложение:
копие от документ за самоличност;
копие от диплома за завършено образование;
медицинско свидетелство;
автобиография;
документ за трудов стаж за лицата със
средно образование.
Дата: ..................
Подпис: ...................
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I. Зърнени
1. .......................................................................................;
2. ....................................................................................;
3. ......................................................................................;
4. ....................................................................................;
5. .....................................................................................
II. Маслодайни и влакнодайни
1. ......................................................................................;
2. .....................................................................................;
3. .....................................................................................;
4. .....................................................................................;
5. .......................................................................................
III. Фуражни
1. ......................................................................................;
2. ......................................................................................;
3. ......................................................................................;
4. ......................................................................................;
5. ......................................................................................
IV. Зеленчукови
1. ......................................................................................;
2. ......................................................................................;
3. ......................................................................................;
4. ......................................................................................;
5. ....................................................................................
V. Цвекло
1. ......................................................................................;
2. ......................................................................................
VI. Декоративни
1. ......................................................................................;
2. .....................................................................................
Това разрешение се издава за извършване на
полска инспекция на следните категории семена:
сертифицирани, сертифицирани първо размножение, сертифицирани второ размножение и
сертифицирани трето размножение.
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: три години от датата
на издаване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
на ИАСАС

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
ОБРАЗЕЦ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,
АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ......................../
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ
НА СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОСЕВИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ
Разрешението се издава
на лицето .............................................................
постоянен адрес/ЕГН .............................
Идентификационен номер:
Ботанически вид и категория по групи култури:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на ново разрешение за извършване
на полска инспекция на семепроизводствени посеви съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за посевния
и посадъчния материал
От..............................................................................,
(трите имена на физическото лице)

ЕГН .............., от гр./с ...........................................,
адрес ........................................................................,
телефон за контакти:................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Желая да ми бъде издадено ново разрешение
за извършване на полска инспекция на семепроизводствени посеви съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона
за посевния и посадъчния материал.
Декларирам, че нямампромяна в обстоятелствата и към датата на подаване на искането
посочените от мен данниотговарят на истината.
Дата: …………………
Подпис: ………………………
2988

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-33 от 27 януари 2011 г.
№ ЗМФ-116 от 3 февруари 2011 г.
На основание чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ и т. 5 от
съвместната Заповед № РД-46-328 от 17.04.2003 г.
на м и н ис т ъра на з емеде л ие т о и г ори т е и
№ ЗМФ-283 от 16.04.2003 г. на министъра на финансите, определяща изискванията към лицата,
реда и условията за включването им в списъка
на вещите лица, утвърждаваме списък на вещите
лица съгласно приложението – неразделна част
от заповедта.
За министър на земеделието и храните:
Св. Боянова
Министър на финансите:
С. Дянков
Приложение

СПИСЪК
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ
Рег. №

Област Благоевград

Съдебен район Благоевград –
общини Благоевград и Симитли
1510. Димитър Марков Марков, Благоевград, ул.
Димитър Йосифов 20А; тел. 073/830455,
073/833089, GSM 0888633348.
1527. Роза Георгиева Каймаканова, Благоевград,
ж. к. Еленово, бл. 40, ет. 9, ап. 52; тел.
073/887772, GSM 0885888235.
Област Варна
Съдебен район Варна – общини
Варна, Долни чифлик, Аврен, Аксаково, Белослав и Бяла
1493. Иванка Георгиева Атанасова, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 23, вх. А, ет. 9, ап. 50; тел.
052/712676, GSM 0886934425.
1500. Адриан Михайлов Велчев, Варна, ул. Гладстон 2, вх. А, ап. 16; GSM 0888288989.
1501. Бисер Николов Атанасов, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 21, вх. Б, ап. 35; тел. 052/980525,
GSM 0896662442.
1541. Бисерка Кънчева Влахова, Варна, ул. Христо
Попович 8, ет. 1, ап. 1; тел. 052/618165, GSM
0887537322.
Съдебен район Провадия – общини
Провадия, Дългопол и Ветрино
1494. Желка Калчева Желязкова, с. Ветрино, ул.
Г. Ра ков ск и 27; т е л. 05161/2119, GSM
0887741029.

Област Велико Търново
С ъ д е б е н р а й о н Го р н а О р я х о в и ц а – о б щ и н и Го р н а О р я х о в и ц а , Л я с к о в е ц и
Стражица
1528. Пламен Георгиев Георгиев, гр. Лясковец,
ул. Ив. Камбуров 5, бл. 5, вх. А, ет. 2, ап. 4;
тел. 0618/64747, GSM 0888819843.
Област Видин
Съдебен район Видин – общини
Видин, Брегово, Ново село и
Макреш
1542. Илияна Иванова Ципоркова, Видин, ул.
Д у на вск а 36, бл. 13/60, вх. В, а п. 41;
тел. 094/621809, GSM 0878971126.
Област Враца
Съдебен район Враца – общини Враца
и Криводол
1511. Деян Валериев Върбанчовски, Враца, бул.
Демок ра ц и я 61; т ел. 02/9885856, GSM
0888395677.
Област Габрово
С ъ д е б е н р а й о н Га б р о в о – о б щ и н а
Га б р о в о
1487. Сашко Иванов Станчев, Габрово, ул. Зелена
ливада 3, ап. 40; тел. 066/851213, GSM
0894362036.
Област Добрич
Съдебен район Балчик – община
Балчик
1507. Дамян Тодоров Колев, Балчик, ул. Черни
връх 7; GSM 0888903240, 0896989629.
Област Кърджали
Съдебен район Кърджали – общини
Кърджали и Черноочeне
1532. Милена Венелинова Янгьозова, Кърджали,
бул. България 9, ап. 36; GSM 0889115433.
Област Кюстендил
Съдебен район Кюстендил –
общини Кюстендил, Невестино
и Тр е к л я н о
1513. Владимир Михайлов Владимиров, Дупниц а , у л . К л и м е н т О х р и д с к и 4; G S M
0888629359.
Област Перник
Съдебен район Перник – община
Перник
1535. Ралица Живкова Йорданова, Перник, кв.
Проучване, бл. 1, ап. 217; тел. 02/9769976,
GSM 0896777673.
1543. Анелия Златанова Йоцева, Перник, ул.
К ърд ж а л и 10 2; т е л. 0 76/6 0 49 69, G SM
0888552930.
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Област Пловдив

Съдебен район Асеновград –
общини Асеновград, Садово, Лъки
1499. Дарена Вихърова Петкова, Асеновград, ул.
Илинден 31; GSM 0887415247.
Съдебен район Карлово – общини
Карлово и Сопот
1522. Лалка Филипова Ковачева, Карлово,
ул. Извън регулацията 62; GSM 0899994870,
0895702445.
Съдебен район Пловдив – общини
Пловдив и Куклен
1488. Радка Димитрова Ставрева, Пловдив, ул.
Митрополит Панарет 3; тел. 032/652105,
GSM 0889099603.
1520. Павлина Атанасова Джуркова, Пловдив,
ул. Яне Сандански 7; тел. 032/241457, GSM
0886837172.
1521. Бояна Красимирова Соколова, Пловдив, ул.
Иван Гарванов 54, ап. 80; тел. 032/620448,
GSM 0888228891.
Съдебен район Пловдив – общини
„ Р о д о п и “, К р и ч и м , П е р у щ и ц а и С т а м болийски
1523. Таня Стоянова Костова, гр. Стамболийски,
ул. Хаджи Димитър 11; тел. 0339/62319,
GSM 0889639696.
1525. Наташа Милушева Найденова, с. Крумово,
о бщ и н а „Родоп и “, у л. О п ъ л ченс к а 1;
GSM 0899356046.
Област Сливен
Съдебен район Сливен – общини
С л и в е н и Тв ъ р д и ц а
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н и ш о р а , б л . 4 0 В, е т. 1 3, а п . 6 8; т е л .
02/9318203, GSM 0886695934.
1533. Иванка Георгиева Каменова, София, бул.
Константин Величков 61, вх. А, ет. 2, ап. 5;
тел. 02/8224672, GSM 0899489158.
1534. Светла Бориславова Пармакова, София, ул.
Ек з арх Йо сиф 9 9; т е л. 0 2/9 769 9 76,
GSM 0896777624.
1539. Йорданка Цанова Гечева, София, бул. Г. М.
Димитров 54, бл. 60, вх. Г, ет. 4, ап. 86;
GSM 0899555443, 0884699150.
Област София
Съдебен район Ботевград – общини
Ботевград и Правец
1536. Веселин Лачев Тодоров, Ботевград, ул. Цар
Самуил 23; тел. 0723/61050, GSM 0886399703.
1537. Венетка Николова Цолова, Ботевград, ул.
Ц а р С а м у и л 2 3 ; т е л . 0 7 2 3 / 61 0 5 0 ,
GSM 0888440241.
Област Стара Загора
Съдебен район Стара Загора – общини Стара Загора и Опан
1505. Петър Димов Кючуков, Стара Загора, ул.
Загоре 1; тел. 042/606486, GSM 0889306261.
1538. Живка Танева Цачева, Стара Загора, ул.
Х р и щ я н в о й в од а 8 , е т. 6 , а п . 2 3;
GSM 0899154402.
Област Хасково
Съдебен район Свиленград – общини Свиленград и Любимец
1518. Иван Христозов Иванов, гр. Любимец, ул.
Златица 10; тел. 03751 8535, GSM 0886591358.
2945

1529. Люба Димитрова Грозданова, Сливен, ул.
Б р а т я М и л а д и н о в и 14 , в х . А , а п . 4;
GSM 0888801605.

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Област София-град

РЕШЕНИЕ № 1
от 9 март 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на Общинския съвет – гр.
Болярово, Управителният съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в персоналния състав на местната комисия
при община „Болярово“, област Ямбол (ДВ, бр. 16
от 2008 г.), както следва:
освобождава Ангел Тодоров Ангелов – председател на местната комисия;
утвърждава Нина Кръстева Терзиева за председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 420 на
Общинския съвет – гр. Болярово, взето с протокол
№ 42 от 28.01.2011 г.
Новоутвърденият председател е легитимен
да взема управленски решения и да подписва
протоколи на местната комисия от деня на обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и да действа през мандата
на предложилия го общински съвет.

Съдебен район – София–град
1483. Юли я Хараламбиева Кръстева, Софи я,
ж. к. Западен парк, бл. 102, вх. В, ап. 8;
GSM 0898653840.
1496. Магдалина Чанкова Карастоянова, София,
ж.к. Дружба 1, бл. 35, вх. Г, ет. 1, ап. 55;
тел. 02/8892884, GSM 0886916743.
1497. Виолета Истилиянова Андреева, София,
ж. к. Света Троица, бл. 204, вх. Б, ет. 3, ап. 35;
тел. 02/9206572, GSM 0889704995.
1502. Таня Демирева Демирева, София, ж.к. Люлин, бл. 410, вх. Б, ап. 26; тел. 02/4709880,
GSM 0888258519.
1509. Борис Стефанов Йорданов, София, ул. Дунав
41, ет. 1; тел. 02/9832844, GSM 0894303638.
1512. Яни Великов Янев, София, ж. к. Западен
парк, бл. 90, вх. Б, ет. 1, ап. 3; GSM 0885770153.
1516. Стойчо Стоянов Николов, София, ж. к.
Стрелбище, бл. 23А, вх. Б, ет. 5, ап. 38; тел.
02/8693821, GSM 0888946742.
1517. Катя Стоянова Дринова, София, ул. Гладстон
18а; тел. 02/9818347, GSM 0888215657.
1530. Нина Михайлова Котева, София, ж. к. Ба-
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Председател: М. Тотева
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 160-ИП
от 1 март 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,
предл. първо и ал. 5 от Закона за пазарите на
финансови инструменти Комисията за финансов
надзор отнема издадения лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
„Астра Инвестмънт“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Средна гора 49, ет. 5, ап. 8, издаден въз основа
на Решение № 628-ИП на Комисията за финансов
надзор от 18.06.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
2934

Председател: Ст. Мавродиев

1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 153, ал. 3 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-13 от 28.02.2011 г. за
презаверяване на Разрешение за строеж № РС-1
от 26.01.2005 г., издадено от заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
обект „Благоустрояване на туристически маршрут
и публичната инфраструктура в комплекс „Леденика“ в природен парк „Врачански Балкан“, с
въвеждане на поетапно изпълнение. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
2935
7. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-14 от 01.03.2011 г.
на Министерството на отбраната за обект: Оптична кабелна линия „ОКЛ 093-08/ТШ2-094“ на
територията на област Ямбол и област Сливен.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
2936
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-15 от 1.03.2011 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
за обект: „ВЛ 110 kV „ТЕЦ Пловдив север – п/ст
„Чернозем“ – участък от стълб № 45 същ. (№ 35
нов) до п/ст „Чернозем“, част от „ВЛ400 kV Карлово – Пловдив“, линеен строеж, преминаващ
през землищата на: с. Труд, с. Граф Игнатиево и
с. Динк – община „Марица“; с. Стряма – община
Раковски; с. Ръжево Конаре, с. Дълго поле и с.
Чернозем – община Калояново, област Пловдив.
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Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
2937
86. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности от цивилни
служители за: професори по: 05.02.24 организация
и управление извън сферата на материалното
производство (отбрана и сигурност), научна област
9. сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. национална сигурност – един за факултет
„Общовойскови“; 02.02.08 динамика, балистика и
управление на полета на летателни апарати, научна област 5. технически науки, професионално
направление 5.5. транспорт, корабоплаване и авиация – един за факултет „Авиационен“; доцент по
02.21.07 автоматизирани системи за обработка на
информацията и управление, научна област 5. технически науки, професионално направление 5.3.
комуникационна и компютърна техника – един
за факултет „Общовойскови“. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
Регистратура за некласифицирана информация на
университета, тел. 062/61-88-75; Siemens – 62075;
GSM – 0884/541-585.
2771
9. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, преобявява конкурса
за приемане на докторанти по държавна поръчка
за учебната 2010/2011 г. в съответствие с Решение
№ 295 от 12.05.2010 г. на МС:
№ Шифър

Научни области, групи
специалности,
специалности

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

1. 03.01.20 Психиатрия

1

2. 03.01.28 М е д и ц и н с к а
радиологи я и
рентгенология
(Мед и ц и н с к а
радиология)

2

3. 03.01.40 О р т опед и я и
травматология

1

4. 03.01.46 Онкология

1

5. 03.03.04 Х и р у р г и ч н а
стоматология

1

Общо:

6

задочно

Кандидатите за участие в конкурса подават
следните документи: 1. молба-образец до ректора
на университета; 2. нотариално заверено копие
от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението;
3. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидат-докторантски конкурс (46 лв. за първи
изпит и 25 лв. по западен език). Плащането се
извършва в касата на университета. Срокът за
подаване на документи е 2 месеца от обнародва-
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нето на обявата в „Държавен вестник“. Адрес за
справки и подаване на документи: Варн а 9002,
Медицински университет – Варна, ул. Марин
Дринов 55, сграда Ректорат – стая № 202 на
секретариат, от 9 до 12 ч. и от 14 до 15 ч., тел.
052/65 00 57 или 677 003.
2938
251. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за доцент
по 2.2 археология за нуждите на НАИМ – БАН,
Филиал Шумен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, ул. Съборна 2, тел. 988-24-06.
2887
28. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на дъждовен канал и трасе на външно ел.
захранване 1 kV за ПИ № 035026, м. Под баира
и м. Устито по КВС на гр. Дебелец, който се намира в кметство Дебелец, стая 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
2977
27. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ І-000191, м. Дълга
лъка, землище на гр. Велико Търново, и плансхеми за В и К и електрификация към ПУП, с
цел промяна предназначението на земеделска
земя за промишлено-складови дейности, който се
намира в стая 519 на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2978
8. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 130 и чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 150, ал. 8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 69 от 28.02.2011 г. е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план, специализирана схема и работен инвестиционен проект като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива и е издадено Разрешение за строеж № 01 от 28.02.2011 г. за обект:
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Михайлов ТВ“ – ООД, София“ на територията на област Враца, етап: „Община Криводол:
Криводол – Големо Бабино – Пудрия – Краводер – Главаци – Ботуня, кабелно трасе в регулация и извън регулация“ с възложител „Михайлов
ТВ“ – ООД, София. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ административните актове подлежат
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Враца, чрез областния
управител на област Враца в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2965
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1. – Община Разград съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план – трасе за външно подземно ел.
захранване до имот № 013002 за обект Базова
станция на БТК „Мобайл VТ 5043“ през имот
№ 000175 – полски път, общинска собственост,
и имот № 011001 – мера, държавна собственост,
на ДПФ в землището на с. Топчии, община Разград. Проектът може да бъде разгледан в стая
202 на общинската администрация – Разград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2886
8. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация на кв.
700, 701, 721 и 722 по плана на кв. Стоян Заимов,
Сливен, като се проектира нова улична регулация; променят се границите на кв. 700, 701 и 721;
създава се нов кв. 723 и се образуват следните
урегулирани поземлени имоти: УПИ VI и УПИ
VII с отреждане „За общественообслужващи
дейности“ в кв. 700, УПИ IV, УПИ VI и УПИ
VII с отреждане „За общественообслужващи
дейности“ и УПИ V с отреждане „За трафопост
и озеленяване“ в кв. 701, УПИ I и II с отреждане
„За общественообслужващи дейности“ в кв. 721,
УПИ I и II с отреждане „За общественообслужващи дейности“ в кв. 722 и УПИ I с отреждане
„За общественообслужващи дейности“ в кв. 723,
с параметри на застрояване, съответстващи на
смесена централна зона. Проектът е изложен в
общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2976
1. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на линейната инфраструктура, представляващ обект: „Магистрален
оптичен кабел от гр. Гоце Делчев до с. Гърмен“,
подобект: „Трасе на територията на община Гърмен, област Благоевград“. На основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения и искания до
общинската администрация.
2975

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Националното българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина от София на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от
2007 г.), по което е образувано адм. д. № 15966/2010
по описа на Върховния административен съд.
2911
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Петя
Иванова Тимнева от Бургас, к/с Лазур, бл. 17,
вх. Г, ап. 7, и Йова Иванова Тимнева от Бургас, к/с Лазур, бл. 17, вх. Г, ап. 7, е образувано
а.х.д. № 228/2011 по описа на съда с предмет на
оспорване – Решение № 40-16 от 21.10.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект за актуализация – изменение на
ПУП – ПРЗ на ж.к. Зорница – фаза окончателен
проект, в частта, отнасяща се до поземлен имот
с идентификатор 07079.601.77. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството по а.х.д. № 228/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имета
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за български граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените доказателства,
които удостоверяват качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
2996
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІV
състав, призовава Владимир Георгиев Конаров с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.04.2011 г.
от 9,30 ч. като заинтересована страна по жалба от
Петър Атанасов Петров срещу Заповед № РД-107706-215 от 28.07.2010 г. на областния управител
на област Варна, за одобряване на ПНИ на м.
Кочмар в частта относно ПИ 311, 35 и 374, по адм.
д. № 3413/2010 по описа на Варненския административен съд, ХХХІV състав. Заинтересованото
лице да посочи съдебен адрес за призоваване в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2997
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Еднократна
употреба“ – ООД, Велико Търново, против чл. 5,
т. 19, изр. първо от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Севлиево,
приета с Решение № 099 от 28.05.2008 г. и изменена
и допълнена с Решение № 116 от 24.06.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Севлиево, във връзка с което е образувано адм. дело № 23/2011 по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за: в
частта на искането за спиране действието на чл. 5,
т. 19, изр. първо от посочената наредба – за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.03.2011 г.
в 11 ч., и в частта на оспорването на чл. 5, т. 19,
изр. първо от посочената наредба, за разглеждане
в открито съдебно заседание на 20.04.2011 г. в 11 ч.
2994
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 1072 по описа за
2011 г. на Административния съд – София-град, II
отделение, 23-ти състав, насрочено за 28.03.2011 г.
от 10,30 ч. по жалба на Димитър Йорданов Игнатов
срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен: 1. План за
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регулация на м. Студентски град в граници: улица
от о.т. 214 – о.т. 11 до о.т. 94б; улица от о.т. 94б – о.т.
73ж – о.т. 658 – о.т. 653 – о.т. 575 – о.т. 576а – о.т. 562
до о.т. 515; улица от о.т. 515 – о.т. 512 – о.т. 507 – о.т.
505а до о.т. 465; улица от о.т. 465 – о.т. 405 – о.т.
13г – о.т. 43а – о.т. 47а – о.т. 176 – о.т. 24б – о.т.
166а – о.т. 172 – о.т. 171 – о.т. 63 – о.т. 26 до о.т. 214
по червените и сините линии, цифри, текст и с
корекциите по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и зачертавания съгласно приложения към
решението проект; и 2. План за застрояване на м.
Студентски град в същите граници, съобщено чрез
обнародването му в „Държавен вестник“, бр. 62
от 2010 г., в частта му, засягаща ПИ пл. № 1653,
кадастрален лист 622 по неодобрен кадастрален
план на София, Южна градска територия III ч.,
м. Канзаверица. Заинтересуваните лица могат да
поискат да бъдат конституирани като ответници
в производството в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването.
2947
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 32 състав, призовава Стоян Цоков
Павлов като заинтересована страна по адм. дело
№ 7120/2010, образувано по жалба на Централния
кооперативен съюз против Заповед № РД-18-45
от 09.07.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.03.2011 г. в 14,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
3244
Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във връзка с
чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК по оспорване на областния управител на Софийска област
е образувано адм. дело № 129/2011 по описа на
съда, което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 27.04.2011 г. в 10 ч. и е с предмет
на оспорване Решение № 10, прието с протокол
№ 1 от 28.01.2011 г. от проведено заседание на
ОбС – Сливница, от същата дата, с което е прието изменение и допълнение на Наредба № 13 от
2008 г. на ОбС – Сливница, за определяне размера
на местните данъци и такси на територията на
община Сливница.
2995
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на област Хасково
на Решение № 284 от 31.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Любимец, по което е образувано
адм.д. № 195/2011 по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 28.04.2011 г. от 10 ч.
2946
Добричкият окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ с разпореждане от 7.03.2011 г. по т.д. № 54/2011
насрочва съдебно заседание на 29.03.2011 г.
в 10,30 ч. в съдебната сграда, ет. 2, зала 6, за
разглеждане молбата на „Албена стил“ – АД,
Добрич, за отмяна на решения на събрание на
кредиторите на „Албена стил“ – АД, Добрич,
проведено на 25.02.2011 г.
2998
Балчишкият районен съд съобщава на Али
Хасан Иса (ALI ISA), гражданин на Сирия,
роден на 25.10.1968 г. в Сирия, че срещу него
е заведено гр. д. № 1120/2010 за увеличение на
издръжка от Оскар Али Иса със съгласието на
майка си Радослава Костадинова Атанасова от
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Балчик, ул. Захари Зограф 4а, и следва да се яви
в канцеларията на БРС за връчване на книжата
по делото в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2999
Разградският районен съд призовава Сеид
Исмаилов Адемов, Юмгюл Исмаилова Адемова, Тахсин Исмаилов Адемов, Весиле Ахмедова
Алиосманова и Осман Ахмедов Алиосманов, с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 16.05.2011 г.
в 9 ч. като ответници по гр. д. № 2324/2010,
заведено от Басри Хасанов Хасанов, за делба.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2924
Софийският районен съд, 44 състав, призовава Индришка Шишкова и Корнелия Колева,
с неизвестни адреси, да се явят в канцеларията
на съда за връчване на съдебни книжки като
ответници гр. д. № 9010/2008, заведено срещу тях
от Георги Захариев Георгиев, Марийка Бонева
Стоева, Христо Бонев Колев и Детелина Бонева
Георгиева, за вещен иск.
2939
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява на всички
заинтересувани, че на 10.12.2010 г. в Окръжен
съд – Търговище, е образувано гр. дело № 382/2010
по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност (КУИППД), с БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Стоян Кушлев с адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая
202, срещу Ахмед Алиев Хюсеинов с постоянен
адрес област Търговище, община Попово, с. Конак,
ул. Иван Илиев 12, и Фатме Хасан Хюсеинова
с постоянен и настоящ адрес област Търговище,
община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. Панайот Волов
34, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена
на предявения иск в размер 83 700 лв., представляваща стойността на следното имущество: 1.
Дворно място в с. Конак, община Попово, област
Търговище, ул. Иван Илиев 12, цялото от 1555
кв.м, и неуредени сметки по регулация за 95 кв.м
заедно със застроените в него жилищна сграда
и стопански постройки (жилище с разгъната застроена площ 47 кв.м, с полумасивна конструкция
и второстепенна постройка със застроена площ
48 кв.м, с паянтова конструкция), целият имот
съставлява парцел ІІІ, планоснимачен № 200
в квартал 39 по плана на селото при следните
граници: от двете страни улици, парцел ІІ – Бона
Русева; парцел І – Цоньо Маринов, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 17, том 1,
дело № 37 от 11.01.1991 г. (СВ при ПРС на партидна
книга том XXVII, стр. 26). Пазарна оценка към
настоящия момент: 2500 лв. 2. 1/2 ид.ч. от дворно
място с площ от 2953 кв.м ведно с построените
в него жилищна сграда, пристройки и две стопански постройки в с. Ломци, община Попово,
ул. Калоян 7, съставляващо имот с кадастрален
№ 250 в квартал № 27, за който са отредени УПИ
№ ІV-250 и УПИ № V-250 в квартал № 27по плана
на с. Ломци, община Попово,ведно с 1/2 ид.ч. от
построените в него жилище с площ 84 кв.м, мазе
84 кв.м, таван 84 кв.м с паянтова конструкция,
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второстепенна сграда с площ 40 кв.м с паянтова
конструкция, второстепенна сграда с площ 88
кв.м с паянтова конструкция и лятна кухня, при
граници и съседи: улица, имот кад. № 251 на
Борислав Стефанов Пушков, имот кад. № 252 на
Цоньо Пенчев Цонев, имот кад. № 254 на Стойка Петрова Калчева, имот кад. № 249 на Добри
Тодоров Добрев и Добри Тодоров Йонев, УПИ
№ І-399 на Милен Тодоров Михайлов, придобити
с нотариален акт за покупко-продажба № 62,
том 6, рег. № 3580, дело № 1155 от 28.07.2004 г.,
изготвен от Евгени Радев – поповски районен
съдия, и вписан в Службата по вписвания при
ПРС под вх. рег. № 3580 на партидна книга
7033,3017 и 14826,14827. Пазарната оценка на 1/2
ид.ч. от имота към настоящия момент: 2000 лв.
3. Първи жилищен етаж със застроена площ
169 кв.м, състоящ се от две спални, хол, кухня,
сервизни помещения, санитарен възел и тераса,
обособен като самостоятелно жилище със самостоятелен вход откъм ул. Панайот Волов от
триетажна двуфамилна масивна жилищна сграда, заедно с принадлежащите на този етаж две
избени помещения и стая с източно изложение
от приземния етаж на жилищна сграда; 1/2 ид.ч.
от общите части на жилищната сграда и подпокривното пространство при граници за имота:
улица Панайот Волов, ул. Вардар, УПИ XVІІІ-869
и УПИ с пл. № 868, придобит нотариален акт за
собственост на недвижим имот № 101, том 7, рег.
№ 6126, дело № 1100 от 14.12.2005 г., изготвен от
Светослав Генчев, нотариус с рег. № 327 с район
на действие ОРС, и вписан в Службата по вписвания – Омуртаг, под вх. рег. № 2177, акт № 194, том
VIII, дело 1663/2005 г. Пазарната оценка към настоящия момент: 39 100 лв. 4. Масивна едное тажна
сграда – търговски обект – кафе-аперитив, в гр.
Омуртаг, област Търговище, на ул. Панайот Волов
34 А, със застроена площ от 155 кв.м, пристроена
към съществуваща жилищна сграда на основание разрешение за строеж в източната част на
собствен урегулуран поземлен имот XVІІ-868 в
квартал 65 по регулационния план на града, с
площ на целия имот 315 кв.м, при граници за
имота: улица Панайот Волов, ул. Вардар, УПИ
XVІІІ-869 и УПИ XVІ-1766, придобит с нотариален
акт за собственост на недвижим имот № 54, том
6, рег. № 4766, дело № 893 от 12.10.2005 г., изготвен от Светослав Генчев, нотариус с рег. № 327
с район на действие ОРС, и вписан в Службата
по вписвания – гр. Омуртаг, под вх. рег. № 1721,
акт № 52, том VII, дело 1307/2005 г. Пазарната
оценка към настоящия момент: 34 700 лв. 5.
Ремарке за лек автомобил, ДКН Т 0324 ЕЕ,
рама № 2502М014,с дата на първа регистрация
01.01.1988 г., придобит с митническа декларация
4003/4-879/08.02.2002 г. Пазарната оценка към
настоящия момент: 100 лв. 6. Ремарке за лек
автомобил, ДКН Т 0915 ЕЕ , рама № 2503М022,с
дата на първа регистрация 01.01.1997 г., придобит
с митническа декларация 4004/4-2238/05.11.2003 г.
Пазарната оценка към настоящия момент: 200 лв.
7. Лек автомобил марка „Пежо“, модел „Ж 5“,
ДКН Т 2799 ХТ, рама № VF3280C9200605788,
дата на производство 16.02.1989 г., придобит с
договор/сертификат за продажба на моторно
превозно средство от 15.05.2007 г. Пазарната
оценка към настоящия момент: 1800 лв. 8. Лек
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автомобил марка „Форд“, модел „Транзит 2.5“,
ДКН Т 9721 АС, рама № WFOZXXGBVZKP12682,
двигател № КР12682, дата на първа регистрация
21.04.1989 г., придобит с митническа декларация
4004/4-210/04.08.2003 г. Пазарната оценка към настоящия момент: 2100 лв. 9. Лек автомобил марка
„Опел“, модел „Омега – 2.3“, ДКН Т 0650 ТТ, рама
№ WOL000017M1077398, двигател № 23YD0187476,
дата на първа регистрация 11.01.1991 г., придобит
с митническа декларация 4004/4-2236/05.11.2003 г.
Пазарната оценка към настоящия момент: 1200 лв.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят своите претенции върху описаното
по-горе имущество. Първото по делото съдебно
заседание е насрочено за 27.06.2011 г. от 9,30 ч.
2940
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 4/2011 насрочва производството по
реда на чл. 679 ТЗ в о.с.з. на 06.04.2011 г. в 9,30 ч.
със страни: „Банка Пиреос България“ – АД, София, за отмяна на решения на събрание на кредиторите на „Марина Блек Сий Ривиера“ – ООД.
2923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19445/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Грънчаров фешън
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Княз Борис І
№ 154, с предмет на дейност: производство и търговия с булчински рокли и аксесоари, текстилни
изделия и всякакви други стоки, незабранени със
закон, туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, отдаване на автомобили под наем, консултантска
дейност, транспортна и спедиторска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Методиев
Грънчаров, Бояна Светозарова Арсова и Методи
Христов Грънчаров и се управлява и представлява
от Димитър Методиев Грънчаров.
8938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20227/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аврен дивелопмент къмпани“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Братя Миладинови 12, с предмет на дейност: внос,
износ, продажба и сервиз на всякакви стоки, маркетингови и лизингови услуги, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, рекламна дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Омая Юнис, Давид
Леон Леви и Александър Александров Пелев и се
управлява и представлява от Давид Леон Леви.
8939
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. № 5522/98 вписа промени за
„Интер ЕСКА тур“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Мария Милкова Запрянова на Юлия Георгиева Запрянова; заличава
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като едноличен собственик Мария Милкова Запрянова; вписва като едноличен собственик Юлия
Георгиева Запрянова; заличава като управител
Мария Милкова Запрянова; вписва като управител
Юлия Георгиева Запрянова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Юлия
Георгиева Запрянова.
8940
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20924/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Заре България“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 44А, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: осъществяване в страната
и в чужбина на производство, търговия и услуги
в областта на индустрията, земеделието, туризма
и транспорта, в т.ч. международен автомобилен
транспорт и спедиционна дейност, строителство, архитектурно и строително проектиране
и консултиране, реклама, маркетинг, търговско
представителство, посредничество и агентство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Симеон
Симеонов Зарев – председател, Веляна Бойкова
Зарева – зам.-председател, и Боян Бойков Джоргов – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Боян
Бойков Джорков.
8941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19571/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сигиарт – груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Бачо
Киро 46, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: строителство и довършителна дейност, осветителни
системи със светлодиоди, RGB осветителни системи със светомощни диоди, светорекламни пана,
проекти и дизайн с оптическо осветление, монтаж
на класическо и халогенно осветление, 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, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Данчо Кръстевски, който го управлява
и представлява.
8942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19692/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ХДД – унивърс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна, бл. 329А, вх. Б, ет. 5, ап. 56,
с предмет на дейност: всякаква производствена
дейност, търговска дейност и предоставяне на
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услуги, търговски операции, мениджмънт, лизинг, консултантски услуги, транспортна дейност,
инженеринг, търговско представителство и всякакви сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анета Ненова Иванова, която го управлява и
представлява.
8943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19550/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „София
екзекютив консултинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Македония 10, вх. 2, ет. 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
рекламна и импресарска дейност, хотелиерски,
туристически, информационни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуж дестранни лица, външноикономическа
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николаос Димитриос Кирмизас, който
го управлява и представлява.
8944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19950/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Боков“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 4, бл. 434, вх. 1, ет. 7, ап. 42,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, в т.ч. търговия
с благородни метали, покупка или строеж на
недвижими имоти с цел продажба, преводаческа дейност, туристически, информационни и
рекламни услуги, организиране на счетоводно
обслужване и съставяне на финансови отчети
по реда на ЗСч, спедиционни и превозни сделки,
консултантска дейност, търговско посредничество
и комисионерство, както и други сделки и услуги,
съобразени и незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Елена Николаева Бокова
и Веселин Ценов Боков, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
8945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17701/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Издателство
Апис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 53Б,
ап. 29, с предмет на дейност: издателска, полиграфическа, книгоразпространителска и търговска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Васил Любо-
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миров Христович, Радост Атанасова Владимирова и Росен Хубенов Стоилов и се управлява и
представлява от Радост Атанасова Владимирова.
8946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19555/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ликър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 504, вх. Ж,
ет. 4, ап. 12, 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, внос и износ,
представителство на български и чуждестранни
фирми, посредничество, комисионна и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Виктор Василев Махинчев и
Юлиян Пламенов Бодуров, които го управляват
и представлляват заедно и поотделно.
8047
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19821/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ритори кънсалтинг енд сървисис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ж.к.
Дружба 2, бл. 261, вх. В, ап. 74, с предмет на
дейност: туроператорска/турагентска дейност,
предоставяне на услуги в областта на графичния
дизайн, посредническа дейност в страната и в
чужбина по наемане на работна сила, търговия
с предмети на изкуството, посредничество при
наемане и продажба на недвижимо имущество,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Камелия Добрева
Малинова, която го управлява и представлява.
8948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14603/2006 вписа промени за „Мадара
Бяла“ – ЕАД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Триадица“, бул.
България 111, комплекс Ембаси Суитс, сграда
А, ет. 2, офис 2 – 4; вписва нов устав, приет с
решение на едноличния собственик на капитала
от 8.ХІ.2007 г.
8949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11726/2006 вписа промени
за „Пауталия фарма“ – ООД: вписва прехвърляне
на 90 дружествени дяла от Николай Йорданов
Арнаудов на Здравка Златанова Георгиева и 10
дружествени дяла от Росица Иванчова ТоневаАпостолова на Здравка Златанова Георгиева;
заличава като съдружници Николай Йорданов
Арнаудов и Росица Иванчова Тонева-Апостолова;
дружеството продължава дейността си като „Пауталия фарма“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Здравка
Златанова Георгиева; вписва промяна в предмета
на дейност: осъществяване само на търговия на
дребно с лекарствени продукти; заличава като
управител Росица Иванчова Тонева-Апостолова;
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вписва като прокурист Николай Йорданов Арнаудов; вписва дружествен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от Здравка Златанова
Георгиева.
8950
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15873/2006 вписа промяна за „Дарси
Д“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от
5000 лв. на 8000 лв. чрез непарична вноска – недви ж им имот, съгласно съдебно-тех ническа
оценителна експертиза, приета с определение
на Софийския градски съд по дело № 285/2007.
8951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7203/2006 вписа промени
за „Евро билдингс“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Ваньо Василев Николов
на Румен Станимиров Николов; заличава като
съдружник и управител Ваньо Василев Николов;
дружеството продължава дейността си като „Евро
билдингс“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Румен Станимиров Николов; вписва устав на дружеството; дружеството ще се управлява
и представлява от Румен Станимиров Николов.
8952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19890/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Винтаж 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Преки
път 58, с предмет на дейност: винопроизводство,
отглеждане на лозя, животновъдство, селскостопанска дейност, отглеждане на селскостопански
култури, производство на фураж, зърнени храни,
селскостопански продукти в чист и преработен
ви д, пок у пко-п рода жба на селскостопанск и
продукти и на земеделски земи – отдаване и
придобиване под аренда, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петко Иванов Мичев,
който го управлява и представлява.
8953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3429/2007 вписа промени
за „Христина 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Христина Маркова
Гоцева на Христина Стоянова Христова; заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Христина Маркова Гоцева; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Христина Стоянова Христова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
8954
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20703/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Бляк сий Асетс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Триадица“, ул. Неофит Рилски 34, ет. 2,
апартамента вляво от стълбището (без номер), 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
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и превозни сделки, вътрешен и международен
транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Димчо Колев Нешев – председател, Станислав
Димитров Иванов – зам.-председател, и Атанас
Стефанов Бостанджиев – изпълнителен директор,
и се представлява от изпълнителния директор
Атанас Стефанов Бостанджиев.
8955
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. № 14477/2005 вписа промени
за „Инстор медия“ – ООД: вписва прехвърляне на
125 дружествени дяла от „Медия пано“ – ЕООД,
на „Билборд“ – АД; вписва промяна в начина
на представляване на дружеството: дружеството
ще се управлява и представлява от управителите Евгений Александров Семьонов и Калин
Василев Генчев заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
8956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5213/2005 вписа промени
за „Ню пласт“ – ООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Никола Асенов Николов
на Крум Иванов Крумов, 5 дружествени дяла от
Борис Петров Козов на Крум Иванов Крумов и
5 дружествени дяла от Любен Стойков Пандев
на Крум Иванов Крумов; премества адреса на
управление в район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 212,
вх. А1, ет. 3, ап. 8; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.; вписва
като съдружник Крум Иванов Крумов; вписва
като управител Борис Петров Козов; дружеството ще се управлява и представлява от Никола
Асенов Николов и Борис Петров Козов заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
8957
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. № 3751/2006 вписа промени
за „Вас 70“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Васил Пенчев Петков на Стефан Иванов Ненчовски; заличава като едноличен
собственик на капитала Васил Пенчев Петков;
вписва като едноличен собственик на капитала
Стефан Иванов Ненчовски; вписва нов устав.
8958
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. № 11667/2006 вписа промени за „Ричи България“ – ЕООД: вписва като
съдружник „С.И.М.И.“ – ООД; вписва прехвърляне на 51 дружествени дяла от „Ричи“ – АД,
на „С.И.М.И.“ – ООД; дружеството продължава
дейността си като „Ричи България“ – ООД; вписва
дружествен договор.
8959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1918/2006 вписа промени за „Алфа
Асет Мениджмънт“ – ЕАД: заличава като ед-
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ноличен собственик на капитала „Алфа финанс
холдинг“ – АД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Финансиа груп“ – АД (рег. по ф.д.
№ 10387/2007 по описа на СГС); заличава като
членове на съвета на директорите Иван Денчев
Ненков и Радослав Георгиев Рачев; вписва като
членове на съвета на директорите Росица Милкова
Лисичкова и Мария Василева Димитрова; вписва
съвет на директорите в състав: Росица Милкова
Лисичкова – председател, Мария Василева Димитрова – зам.-председател, и Иво Радостинов
Стойков – изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Иво Радостинов Стойков и председателя Росица
Милкова Лисичкова заедно и поотделно; вписва
нов устав.
8960
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 6772/2006 вписа промени
за „Медико-техническа лаборатория Денталлабор
Лоренц София“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Мария Тенчева Семерджиева на „Денталсеминар Лоренц“ – ГмбХ;
заличава като съдружник и управител Мария
Тенчева Семерджиева; дружеството продължава
дейността си като „Медико-техническа лаборатория Денталлабор Лоренц София“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала „Денталземинар Лоренц“ – ГмбХ, Германия, гр. Цвикау;
дружеството ще се управлява и представлява от
Денис Димитров Георгиев; вписва нов учредителен акт.
8961
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6330/2007 вписа промяна за „Грейсхейвън“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9, в с. Баново,
община Суворово, област Варна.
8962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7138/2007 вписа промени
за „Шамони“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Никола Димитров Маджунов
на Моника Златева Шамуткова; заличава като
съдружник и управител Никола Димитров Маджунов; вписва като съдружник Моника Златева
Шамуткова; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Възраждане“, бул.
Христо Ботев 114, ет. 1; вписва като управител
Моника Златева Шамуткова; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Тихомир Ромилов Шамутков и Моника Златева
Шамуткова заедно и поотделно.
8963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХII.2007 г.
по ф.д. № 10600/2007 вписа промяна за „Пи Ар
Си“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез
издаване на нови 15 000 обикновени безналични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 10 лв. всяка една.
8964
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10387/2007 вписа промени за „Финансиа
груп“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 324 581 лв. на 1 533 666 лв. чрез
издаване на нови 1 209 085 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една, увеличен с непарична вноска в
размер 70 000 лв. и непарична вноска на стойност 1 139 085 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение
от 4.ХІІ.2007 г. на Софийския градски съд по
дело № 604/2007; вписва нов устав, приет на
общото събрание на акционерите, проведено на
18.ХІІ.2007 г.
8965
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3003/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „ЗИТ“ – АД.
8966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 28136/91 вписа промени
за „Озонт – лазер“ – ООД: вписва прехвърляне
на 4797 дружествени дяла от „Металхим – холдинг“ – АД, на „Озонт лазер 2000“ – АД; заличава
като съдружник „Металхим – холдинг“ – АД;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Озонт – лазер“ – ЕООД, с едноличен собственик
„Озонт лазер 2000“ – АД; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Стамен
Тодоров Ангелов и Йордан Георгиев Йорданов
заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.
8967
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9715/92 вписа
промени за „Вива – И“ – ООД: вписва изключване на съдружника Лилия Цветкова Колакова;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Вива – И“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала Никола Атанасов Колаков;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Панчарево“, с. Кривина, ул.
Латинка 22; вписва увеличение на капитала от
50 000 неденоминирани лeва на 5000 деноминирани лева; вписва нов учредителен акт.
8968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12814/94 вписа промени
за „Сервизмед“ – ЕООД; вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от „Шафлер мениджмънт
лимитид“ на Бети Асенова Маркова; заличава
като едноличен собственик „Шафлер мениджмънт лимитид“; вписва като едноличен собственик Бети Асенова Маркова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Петър
Първанов Марков; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
8969
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. № 6481/94 вписа промени за
„Лесилмаш“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Лесилмаш – 98“ – АД, на
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Иво Цветанов Муташки; заличава като едноличен
собственик на капитала „Лесилмаш – 98“ – АД;
вписва като едноличен собственик на капитала
Иво Цветанов Муташки; вписва промяна в предмета на дейност: производство на арматурни изделия и хидравлични разпределители, механично
обработване на метал, повърхностно обработване
и нанасяне на покритие върху метал, строителство на съоръжения и сгради, СМР, ремонтни,
строителни, монтажни дейности, строителство на
промишлена инфраструктура, изработка и монтаж
на конструкции; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Иво Цветанов
Муташки; вписва промени в учредителния акт.
8970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12994/96 вписа промени за „Балкан
ресторантс“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 6 648 780 лв. на 8 017 870 лв.
чрез издаване на нови 139 909 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка
една; заличава като членове на съвета на директорите Ахилеас Сотириу Фолиас, Христодулос
Папатанасиу и Христодулос Рандис; вписва като
членове на съвета на директорите Сотириос Сейманидис, Михаел Петродаскалакис и Стаматиос
Теодоропулос; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Костас Георгиус Исакидис заедно с който е да е от другите членове
на съвета на директорите; вписва изменение на
устава, прието на общото събрание на акционерите, проведено на 10.Х.2007 г.
8971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13629/97 вписа промени за „Български
здравноосигурителен фонд“ – ЕАД: премества
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
бул. Н.Й. Вапцаров 53Б; вписва промени в устава,
приети с решение на едноличния собственик на
16.ХІ.2007 г.
8972
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. № 16453/99 вписа промени
за „Леге Клавис“ – ООД: заличава като управител Веселина Руменова Райковска; вписва като
управител Милена Евгениева Танчева; дружеството ще се управлява и представлява от Милена
Евгениева Танчева.
8973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19731/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блик
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Княз Александър
Батенберг 1, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки
и услуги, производствена дейност, строителство
и ремонт на сгради за офиси, жилищни и производствени нужди, управление и отдаване под
наем на недвижими имоти, предприемачество,
посредничество и агентство на чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „ВИПбилд
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2006“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителите Димитър Атанасов Калчев и
Самир Искандер Франсис само заедно.
8974
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. № 7572/2003 вписа промени
за „Процесинг ойл“ – ООД: вписва прехвърляне
на 44 дружествени дяла от Любомир Димитров
Теохаров на Иван Димов Серафимов и 44 дружествени дяла от Веселин Панайотов Панайотов
на Владимир Алексеевич Николаев; вписва като
съдружници Владимир Алексеевич Николаев и
Иван Димов Серафимов; вписва нов дружествен
договор.
8975
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2543/2004 вписа промени за „Юристик консулт“ – ООД: вписва
като съдружник „Келли“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 588/2007 по описа на СГС); вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от „Голд груп“ – ЕООД,
на „Келли“ – ЕООД, и 10 дружествени дяла от
Меглена Иванова Иванова на „Келли“ – ЕООД;
вписва нов дружествен договор.
8976
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6471/2004 вписа промени за „Локан
инвестментс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Пантелакис Кириакидис на
Деметрис Лордос, 45 дружествени дяла от Пантелакис Кириакидис на Леонидас Патриотис и 30
дружествени дяла от Пантелакис Кириакидис на
Лукас Лука; заличава като съдружник и управител
Пантелакис Кириакидис; вписва като съдружници
и управители Лукас Лука и Леонидас Патриотис;
дружеството ще се управлява и представлява от
Деметрис Лордос, Кикис Анастасиадес, Лукас
Лука и Леонидас Патриотис заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
8977
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9745/2004 вписа промени
за „Ава – 77“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Валери Григоров Миланов
на „Елит 7 груп“ – ЕООД, 17 дружествени дяла
от Асен Илиев Асенов на „Елит 7 груп“ – ЕООД,
12 дружествени дяла от Александър Иванов Иванов на „Елит 7 груп“ – ЕООД, и 5 дружествени
дяла от Александър Иванов Иванов на Габриел
Станчев Георгиев; заличава като съдружници
Асен Илиев Асенов, Валери Григоров Миланов и
Александър Иванов Иванов; вписва като съдружници „Елит 7 груп“ – ЕООД, и Габриел Станчев
Георгиев; заличава като управител Асен Илиев
Асенов; вписва като управител Габриел Станчев
Георгиев; дружеството ще се управлява и представлява от Габриел Станчев Георгиев; вписва
нов дружествен договор.
8978
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. № 9298/2004 вписа промени
за „Профудс“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
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ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, търговия, хотелски, туристически, рекламни, информационни, прогр амни,
импресарски или други услуги, ресторантьорство,
строителство, лизинг, превозна и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон; вписва
като съдружници Асен Георгиев Иванов, Александър Милчев Милев, „Централ форум“ – ЕООД,
и „АКД груп“ – ООД; вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от „П П капитал“ – ООД, на
Асен Георгиев Иванов, 5 дружествени дяла от „П
П капитал“ – ООД, на „Централ форум“ – ЕООД,
и 20 дружествени дяла от „П П капитал“ – ООД,
на „АКД груп“ – ООД; заличава като съдружник
„П П капитал“ – ООД; заличава като управител
Пламен Василев Иванов; дружеството продължава
дейността си като „Профудс“ – ООД; премества
адреса на управление в София, район „Изгрев“,
ул. Райко Алексиев 26, бл. 3, вх. В; вписва като
управители Константин Димитров Александров
и Асен Георгиев Иванов, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно и само заедно
при сделки на разпореждане с имуществото на
дружеството при цена на сделката над 10 000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
8979
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7254/2000 вписа промени за „Макс 2000 Б И Д“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Александър Здравков
Тасев, като дружествените му дялове в размер
26 дяла се поемат от съдружника Мичо Дочев
Райковски; дружеството продължава дейността
си като „Макс 2000 Б И Д“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Мичо Дочев Райковски;
вписва като управител Мичо Дочев Райковски;
вписва изменения и допълнения в устройствения
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Мичо Дочев Райковски.
8980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1298/2001 вписа промени за „Билборд“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 6 000 000 лв. на 7 500 000 лв.,
разпределен в 7 500 000 поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една, чрез издаване на нови 1 500 000
поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва
промяна в устава на дружеството.
8981
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. № 10921/2001 вписа промени
за „ХСХ Хеми“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 278 000 лв. на 473 500 лв.; вписва
нов дружествен договор.
8982
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3666/2001 вписа промени
за „Файненшъл консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Александър
Георгиев Давидов на „Куик Летс“ – ООД; заличава
като съдружник Александър Георгиев Давидов;
вписва като съдружник „Куик Летс“ – ООД, САЩ
(рег. по ф.д. № 4363397/2007 в щата Делауър);
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вписва увеличение на капитала на дружеството
от 55 000 лв. на 1 000 000 лв.; вписва промени в
дружествения договор.
8983
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9187/2003 вписа промени за „Триес“ – ООД: вписва прехвърляне на
300 дружествени дяла от Александър Стефанов
Кунчев на „ТД“ – ООД; заличава като съдружник
Александър Стефанов Кунчев; вписва промени в
дружествения договор.
8984
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3336/96 вписа промени за
„Авекс“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
132А, ет. 2, ап. 4; вписва промяна в предмета на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, отдаване под наем на
автомобили, туризъм, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон.
8985
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 9498/98 вписа промени за „Делтасток“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 600 000 лв. на 1 440 000 лв. чрез издаване на
нови 840 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 18.ХІІ.2007 г.
8986
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6015/99 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Рипвел – Росен
Велев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Братя Велеви“ – ООД
(рег. по ф.д. № 15830/2007).
8987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9062/2000 вписа промени за „Галенит
инвест“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Орлин
Георгиев Хаджиянков; заличава като член на
съвета на директорите Виолета Александрова
Христоскова; вписва като членове на съвета на
директорите „Фърст инвестмънт интернешънъл
С.А.“, Люксембург (с рег. номер на фирмения
регистър, секция В, № 53002), и „Вато 2002“ (рег.
по ф.д. № 743/2002 по описа на СГС), представлявано от Антони Иванов Наумов; вписва като
изпълнителен директор Антони Иванов Наумов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Оборище“, ул. Московска 43;
дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Антони Иванов Наумов; вписва
промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 1.ХІ.2007 г.
8988
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9062/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Галенит инвест“ – АД.
8989
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9062/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Галенит инвест“ – АД.
8990
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. № 16199/2007 вписа промени за „Сартана – 2008“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Румен Георгиев Найденов на
Божидарка Георгиева Стаменкова; заличава като
едноличен собственик и управител Румен Георгиев Найденов; вписва като едноличен собственик
и управител Божидарка Георгиева Стаменкова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Божидарка Георгиева Стаменкова; вписва нов
учредителен акт.
8991
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20522/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Велана – 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 214, вх. А, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, превозна, лицензионна
дейност, дейност в областта на авторските права и интелектуалната собственост, софтуерни
услуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, маркетинг, консултантска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Вера Асенова Кривирадева, която го управлява
и представлява.
8992
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20050/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Десо стрийт кар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Княжево, ул. Студен кладенец 4, с предмет
на дейност: поправка, поддръжка и въвеждане в
експлоатация на автомобили, сервизно обслужване, диагностика, репатриране на аварирали
автомобили – оказване на механизирана пътна
помощ, закупуване и продажба на МПС, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
посредничество, представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Десимиров
Мечкуевски, който го управлява и представлява.
8993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.12.2007 г.
по ф.д. № 25464/91 вписа промени за „Информационно обслужване“ – АД: заличава като членове
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на надзорния съвет Ана Иванова Караиванова
и Петко Гаврилов Сертов; вписва като членове
на надзорния съвет Атанас Цветанов Кънчев и
Кирил Стоянов Желев.
8994
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20499/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Беболини – Вера Борисова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Вера Григорова Борисова
на Венцислав Петков Гетов и го вписа като ЕТ
„Беболини – Венцислав Гетов“.
8995
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 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 21569/92 вписа промяна
за „Миконт“ – ООД: деноминира капитала от
5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на
дяловете.
8996
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20361/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар
Ди консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Яворов, бл. 28, вх. Г, ап. 32, с предмет на дейност:
счетоводни и данъчни консултации, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни
финансови отчети на предприятия по реда, установен с нормативните актовe, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия на едро и дребно
със собствена или наета мрежа, транспортна,
складова и лизингова дейност, търговско представителство и комисионерство, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Радост Александрова ДимитроваБояджиева, която го управлява и представлява.
10355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21258/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Семекс – София“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, кв.
Връбница 1, бл. 525, ет. 1, с предмет на дейност:
износ на земеделски земи, вътрешна търговия,
консултантска дейност, маркетинг и реклама,
производство, услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионна дейност,
всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Маруся Атанасова Аврадалиева и се
управлява и представлява от управителя Вихра
Николаева Велкова.
10356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20618/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макроинвест – България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Слатина, бл. 3, вх. Е, ап. 142, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро
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и дребно с химически продукти и други стоки,
дистрибуция, производство на химически и други
продукти, търговско представителство и посредничество, услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кристиан Бориславов
Бърсанов, който го управлява и представлява.
10357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20309/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ромарт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Княз Ал. Батенберг 10А, ап. 5, с
предмет на дейност: изработване и продажба на
рекламни материали, разработване и осъществяване на рекламни проекти, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
изработване и продажба на сувенири, хотелиерство, туроператорска, турагентска и ресторантьорска дейност, строителство и обзавеждане
на сгради с цел продажба, както и други сделки,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със
съдружници Андрей Евгениевич Фадеев, Юлия
Владимировна Прохорова и Михаил Юриевич
Прохоров и се управлява и представлява от Андрей Евгениевич Фадеев.
10358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 11886/2007 вписа промени за „Експат
имоти“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 2 000 000 лв.,
разпределен в 2 000 000 обикновени безналични
акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., чрез издаване на нови 1 500 000 обикновени
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв.; вписва обстоятелството, че дружеството е публично по реда на чл. 110 ЗППЦК.
10359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20685/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ситиком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Миле Попйорданов 20, вх. В, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно със строителни и дървени материали,
промишлени, битови, хранителни и други стоки,
внос и износ, производство на врати и прозорци,
строителство и ремонт на сгради в страната и в
чужбина, изграждане на изкуствени водни езера, басейни, сауни и др., транспортна дейност,
търговско посредничество, представителство и
агентство в страната и в чужбина, маркетинг и
реклама, комисионерство, всякакъв вид услуги и
консултантска дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Евгени Андреев Генчев и Георги Иванов Чолаков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10360
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20950/2007 вписа в търговския регистър
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акционерно дружество „Съни сендс бийч“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Кричим 1, ет. 2, офис 7, с предмет
на дейност: предоставяне на плажни услуги и
стопанисване на търговски обекти по плажната
ивица, всякаква друга дейност, незабранена със
закон и разрешена от законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 6 630 000 лв., разпределен в 6 630 000
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. Капиталът е внесен с непарична
вноска на стойност 3 316 400 лв. съгласно съдебнооценителна експертиза, приета с определение
от 27.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 2 състав, по дело № 596/2007, и
3 330 980 лв. съгласно съдебнооценителна експертиза, приета с определение от 27.ХІ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
2 състав, по дело № 595/2007. Дружеството е с
едностепенна система на управление – съвет на
директорите от 6 членове за срок 3 години в
състав: Валери Иванов Йосифов – председател,
Николай Недков Недков – зам.-председател, Николай Димитров Борисов – член, Стойно Радев
Пенев – член, Ивайло Василев Чеварганов – член,
и Светла Найденова Спасовска – член, и се представлява от изпълнителните директори Николай
Недков Недков и Стойно Радев Пенев заедно и
поотделно.
10361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21027/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смарт байтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 55, ет. 9, ап. 41, с предмет на дейност: цифрова обработка на данни, проектиране,
изграждане, внедряване и техническо обслужване
на компютърни системи, информационни услуги
в интернет, услуги по съхраняване, обработка и
възстановяване на данни, търговско представителство, строителство, инвестиране, внос-износ,
търговия на едро и дребно, посредническа, пред
приемаческа, консултантска и рекламна дейност,
маркетингови услуги, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерство,
издателска, антикварна и сервизна дейност, търговия с недвижими имоти, туристическа дейност,
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Никола Георгиев Кондаков,
който го управлява и представлява.
10362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21073/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Люгама“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
7, бл. 704, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: транспортна дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, внос и износ на стоки,
материали и суровини, производство на стоки,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
сделки с недвижими имоти, маркетинг, търговско
представителство и посредничество, строителноремонтна дейност, вътрешен и международен
туризъм, почивно дело, откриване и експлоатация
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на заведения за обществено хранене, хотели, мотели, ресторантьорство и кафе-аперитив, рекламна дейност, консултации в областта на спорта,
всякакви дейности и услуги, позволени от чл. 1
ТЗ, и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Галин Василев Петров,
който го управлява и представлява.
10363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19346/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еврофондове
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1А, бл. 512, вх. 2, ап. 36, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
изготвяне и реализиране на проекти по програми на Европейския съюз, покупко-продажба и
управление на недвижими имоти, комисионна и
спедиционна дейност, лизингови сделки, осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Иванов Мадин и Иван Николаев Мадин и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20603/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Азбуки“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Черни връх 74, вх. А,
ап. 15, с предмет на дейност: продажба на книги, речници, учебници, периодични издания,
учебни помагала, учебни пособия, канцеларски
материали, офис консумативи, детски играчки,
сувенири, подаръци, копирни 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, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, консултантска дейност в сферата на
управление на проекти, управление на горите и
природните ресурси, екология, екотуризъм, развитие на селските райони, горска сертификация,
изготвяне на оценки за въздействие на околната
среда, управление на човешките ресурси, организиране на обучения, семинари, симпозиуми и
конференции, подготовка и разпространение на
рекламни и информационни материали, преводаческа дейност, маркетинг, мениджмънт и реклама, дейности по концесиониране на държавна и
общинска собственост, създаване и поддържане
на географски и други информационни системи
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Недко Александров Недев, който го управлява
и представлява.
10365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 18371/2007 вписа промени
за „Вай – Марк 57“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Ваньо Йосифов Марков на Петкана Иванова Маркова; заличава като
съдружник и управител Ваньо Йосифов Марков;
вписва като съдружник Петкана Иванова Маркова;
вписва като управител Ирина Йосифова Иванова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов дружествен договор.
10366
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. № 9258/2006 вписа промени
за „Анелия М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Цветанка Ангелова Попова
на Нели Руменова Инджева; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Цветанка Ангелова
Попова на Марияна Григорова Кузманова; заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Цветанка Ангелова Попова; вписва
като съдружници и управители Нели Руменова
Инджева и Марияна Григорова Кузманова; дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Анелия М“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Нели Руменова Инджева и Марияна Григорова
Кузманова; писва нов дружествен договор.
10367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 3604/2006 вписа промени за
„ПТС финанс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Цветан Кръстанов Лазаров на Владимир Тодоров Тодоров; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Цветан Кръстанов Лазаров; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Тодоров Тодоров; вписва нов учредителен акт.
10368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1093/2006 вписа промени
за „Тера лаб“ – ООД: вписва прехвърляне на 168
дружествени дяла от Невена Петрова Панчева
на Любомир Димитров Ангелов; заличава като
съдружник и управител Невена Петрова Панчева; вписва промяна на наименованието от „Тера
лаб“ – ООД, на „Екология и геология“ – ООД;
вписва като управители Любомир Димитров
Ангелов и Васил Петров Петров; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и
представлява от Любомир Димитров Ангелов и
Васил Петров Петров заедно и поотделно.
10369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 6455/2006 вписа промени за
„Костинброд енерджи партнерс“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Болкан
пропърти“ – АД, на „ИД глобъл кепитъл“ – ООД:
заличава като едноличен собственик на капитала „Болкан пропърти“ – АД; заличава като
управител Вангел Пламенов Кьосев; вписва като
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едноличен собственик на капитала „ИД глобъл
кепитъл“ – ООД, САЩ; вписва като управител
Иван Кирилов Дреновички; вписва промяна на
наименованието от „Даенариус пауър“ – ЕООД, на
„Костинброд енерджи партнерс“ – ЕООД; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Брегалница 38 – 40, ет. 1, ап. 3;
вписва нов учредителен акт.
10370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13050/2006 вписа промени за „Вихрен
билдинг“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Румен Тенев Манолов; вписва като
член на съвета на директорите и председател на
съвета на директорите Диана Кирчева Костадинова; дружеството се представлява от изпълнителния директор Богомил Любомиров Манчев, а
при сключване на сделки на обща стойност над
50 000 лв. за един календарен месец от същия и
от председателя на съвета на директорите Диана
Кирчева Костадинова само заедно.
10371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 5886/2007 вписа промени за „Хотел
Лилия“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 4 804 000 лв.
чрез издаване на нови 43 040 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 100 лв.;
капиталът е увеличен чрез внасяне на непарична
вноска от „НИКМИ“ – АД – вземане на стойност
2 361 548,19 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
23.Х.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, VІІ състав, по дело 494/2007, и чрез
внасяне на непарична вноска от „Норт Америкън
кънстракшън къмпани“ – вземания на стойност
1 942 550, 96 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
12.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, ІV състав, по дело 495/2007; вписва
изменения и допълнения в устава, приети на
общо събрание на акционерите, проведено на
7.ХІІ.2007 г.
10372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9471/2006 вписа промени
за „БГ – зонинг“ – ООД: вписва прехвърляне на
33 дружествени дяла от Станчо Цанков Митев на
Юлиян Петков Боев; заличава като съдружник
Станчо Цанков Митев; вписва като съдружник
Юлиян Петков Боев; заличава като управители
Станчо Цанков Митев и Диан Димов Димов;
дружеството се управлява и представлява от
Ангел Дилянов Енкин.
10373
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. № 748/2006 писа промени за
„Вълшебен миг“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Яна Огнянова Георгиева
на Валери Боянов Царев; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Силвия Михайлова
Михайлова на Петър Анатолиев Калчев; заличава като съдружници Яна Огнянова Георгиева
и Силвия Михайлова Михайлова; заличава като
управител Яна Огнянова Георгиева; вписва като
съдружници Валери Боянов Царев и Петър Анатолиев Калчев; вписва като управител Валери
Боянов Царев; вписва промяна на предмета на
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дейност: търговия, проектиране, изграждане, доставка, ремонт и сервиз на хладилна техника, климатици, вентилация, климатизация и отопление,
организиране на сватбени тържества, подготовка и
провеждане на фирмени тържества, рождени дни,
детски партита, аранжиране на зали, заведения и
магазини, пространствено и художествено оформление, изработване на рекламни и аудио-визуални
продукти, реклама, печатна и издателска дейност
(без книгопечат), посредническа, консултантска,
информационна и маркетингова дейност, сделки
с интелектуална собственост, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство и агентство
на чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни и лицензионни сделки, внос и износ
на стоки, всякаква друга дейност, незабранена
със закон; вписва промяна на наименованието от
„Вълшебен миг“ – ООД, на „ВИП клима“ – ООД;
вписва изменения в учредителния договор; дружеството ще се управлява и представлява от
Валери Боянов Царев.
10374
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. № 2692/2005 вписа промяна
за „Билд – АМ2“ – ЕООД: вписва промяна на
предмета на дейност: счетоводни, консултантски,
одиторски и актьорски услуги, лизингова дейност (финансов и оперативен лизинг), рекламна
дейност, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки,
пътнически и товарни транспортни услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, всички
други дейности, незабранени със закон.
10375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6905/2005 вписа промени за „Белстрой“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Тенчо Желязков Георгиев; вписва
като член на съвета на директорите и заместник-председател Диана Георгиева Карова; вписва
промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала – „Некстън дивелопмънт
сълюшънс“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 6913/2002);
вписва промени в устава.
10376
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. № 4689/2005 вписа промени
за „Файт груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
всичките 50 дружествени дяла, съставляващи
целия уставен капитал на дружеството, от Ели
Димитрова Георгиева на Християн Вълчев Белкин; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Ели Димитрова Георгиева;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Християн Вълчев Белкин, който ще
управлява и представлява дружеството.
10377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13967/2005 вписа промени за „Бяло“ – ЕООД: вписва като съдружник
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Мариела Тошкова Росанова; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Надежда Жикова
Павлова-Иванова на Мариела Тошкова Росанова;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Бяло“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
10378
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. № 4830/2005 вписа промени
за „БГ конструкшънс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 150 дружествени дяла от Надежда Койнова
Джамова и 95 дружествени дяла от Милен Димитров Янков на Пламен Николаев Ненов; заличава
като съдружници Надежда Койнова Джамова и
Милен Димитров Янков; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ конструкшънс“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Пламен Николаев Ненов; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Витоша“, ул. Проф.
Георги Златарски 13А, ет. 1, ап. 1; дружеството се
управлява и представлява от Пламен Николаев
Ненов; вписва нов учредителен акт.
10379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6106/2006 вписа промени за
„Бългериън пропърти девелъпмънтс 1“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 1 350 000 лв.; вписва актуализиран
устав на дружеството.
10380
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 13599/2006 вписа промени за „Спортен
център Кътина асет мениджмънт“ – АД: вписва
промени в устава на дружеството, приети на
общото събрание на акционерите, проведено
на 4.ХІІ.2007 г.; вписва като членове на съвета
на директорите Мигел Анхел Легас Алкаиде и
Мануел Фери Руис; дружеството се управлява и
представлява от изпълнителните директори Мануел Фери Санчес и Мигел Анхел Легас Алкаиде
заедно и поотделно.
10381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 1379/2007 вписа промени
за „Нан – 07“ – ООД: заличава като съдружник
Мери Георгиева Караденизова; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мери Георгиева
Караденизова на Миглена Николаева Илиева;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нан – 07“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Миглена Николаева Илиева.
10382
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. № 10027/2006 вписа прехвърляне на ЕТ
„Валентин Янков“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „ОК
суперлукс“ – ООД.
10383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20239/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Ноков и син“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ж.к.
Света Троица, бл. 339, вх. Г, ет. 1, ап. 92, с предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, външна и вътрешна търговия,
комисионни сделки, предоставяне на консултантски, информационни и други услуги, други сделки,
за които няма забрана със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Спасов
Ноков, който го управлява и представлява.
10384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 34767/92 вписа промени
за „Рапид – 3“ – ООД: вписва прехвърляне на
169 дружествени дяла от Димитър Николов Калайджиев на „ЗММ Гаврил Генов“ – АД; вписва
прехвърляне на 169 дружествени дяла от Атанас
Василев Радованов на „ЗММ Гаврил Генов“ – АД;
вписва прехвърляне на 169 дружествени дяла от
Петър Иванов Коджейков на „ЗММ Гаврил Генов“ – АД; вписва като съдружник „ЗММ Гаврил
Генов“ – АД (рег. по ф.д. № 641/2002 по описа
на Врачанския окръжен съд); вписва промяна
на адреса на управление – София, район „Възраждане“, ул. Братя Миладинови 5; деноминира
капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на
5100 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва
промяна на предмета на дейност: проектиране,
изграждане и експлоатация на високоефективни
и надеждни системи за специална защита на
банки, застрахователни компании, инвестиционни дружества, офиси и стопански обекти на
търговски дружества, търговски и увеселителни
центрове, хотели и хотелски вериги, жилищни
сгради и затворени комплекси, доставка, монтаж
и поддръжка на алармени и пожароизвестителни инсталации, системи за видеонаблюдение и
други специални средства за физическа защита,
комплексни услуги по охрана на материална и
интелектуална собственост, физическа и техническа охрана на обекти, ценни пратки и ценни
предмети, проучване, анализ и установяване на
злоупотреби с имущество на търговски дружества
и други организации и ведомства, научно-приложни изследвания, учебно-преподавателска и
консултантска дейност в областта на сигурност
та и физическата защита, правни услуги (без
процесуално представителство, всякаква друга
търговска дейност, свързана с основния предмет
на дейност и незабранена със закон; вписва като
управител Атанас Василев Радованов; дружеството ще се управлява и представлява от Атанас
Василев Радованов и Димитър Николов Калайджиев заедно и поотделно; вписва изменения в
дружествения договор.
10385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 21254/94 вписа промени
за „Петрол карт сервиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 400 дружествени дяла от „Петрол“ – АД,
на „Петрол холдинг“ – АД; заличава като едноличен собственик „Петрол“ – АД; вписва като
едноличен собственик „Петрол холдинг“ – АД
(рег. по ф.д. № 3320/95 по описа на Варненския
окръжен съд); вписва нов учредителен акт.
10386
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4426/96 вписа
прекратяване на „Димчев“ – ООД, и го обявява
в ликвидация с ликвидатор Евелина Димитрова
Галева и със срок за ликвидацията 6 месеца.
10387
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. № 4080/96 вписа промени за „Амбулатория за извършване на първична медицинска
помощ – обща стоматология Пи и Еф“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от
Христо Митев Христов на Ани Иванова Христова;
вписва като съдружник Ани Иванова Христова;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Амбулатория
за извършване на първична медицинска помощ
по обща дентална медицина Пи и Еф“ – ООД;
вписва промяна на предмета на дейност: амбулатория за извършване на първична медицинска
помощ по обща дентална медицина; дружеството
ще се управлява и представлява от Христо Митев
Христов; вписва нов дружествен договор.
10388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 11632/97 вписа промени за
„Теста дизайн“ – ООД: заличава като съдружник
Цветан Тихомиров Русчев; вписва прехвърляне
на дружествен дял в размер 1250 лв. от Цветан
Тихомиров Русчев на Николай А лександров
Абаджиев и прехвърляне на дружествен дял в
размер 1250 лв. от Цветан Тихомиров Русчев на
Галин Иванов Гочев; заличава като управител
Николай Александров Абаджиев; вписва като
управител Галин Иванов Гочев; вписва промени
в дружествения договор.
10389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3550/97 вписа промени
за „Рехестер“ – ООД: вписва промяна на имената
на съдружниците и управители Юлия Любенова
Пчеларова и Зарина Николаева Райнова – Юлия
Любенова Радославова и Зарина Николаева Филева-Иванова.
10390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3604/97 вписа промени
за „Стратекс“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Изгрев“, кв. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 7, офис 1; вписва
изменение в дружествения договор.
10391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 6584/97 вписа промени
за „Стройконсулт“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
3 500 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
10392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2484/98 вписа промени
за „Фенс – арт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 49 дружествени дяла от Валентина Здравкова
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Янкова на Огнян Иванов Манасиев; заличава
като управител Валентина Здравкова Янкова;
вписва като съдружник и управител Огнян Иванов
Манасиев; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
„Фенс – арт“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Огнян Иванов Манасиев;
вписва нов дружествен договор.
10393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11862/99 вписа промени
за „Перно Рикар България“ – ЕООД: заличава
като управител Жак Пол Марсел Гравелин;
вписва като управител Франческо Тадонио, като
ограниченията във връзка с представителната му
власт съгласно учредителния акт запазват своето
действие и приложимост.
10394
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14355/2000
вписа прекратяване на „Бау Ма Тек“ – ООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Павел
Георгиев Цанов и срок за ликвидацията 6 месеца.
10395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14062/2004 вписа промени за „Кеър 4
офис“ – ЕООД: заличава като член на съвета на
директорите Михаил Стоянов Мусов; вписва като
член на съвета на директорите Дерек Ходсън
Уайтсайд; вписва като изпълнителен директор
Суат Кироглу; вписва като председател на съвета
на директорите Дерек Ходсън Уайтсайд; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Суат Кироглу.
10396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7818/2006 вписа промени
за „Джи Ем 1“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Георги Борисов Гергов
на Павлин Тошков Младенов; заличава като
съдружник и управител Георги Борисов Гергов;
вписва като съдружник Павлин Тошков Младенов;
вписва промени в дружествения договор.
10397
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13704/2007 вписа промени за „Пауърбоутс груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Бойко Стефанов Тодоров на
Орлин Иванов Алексиев; вписва като съдружник
Орлин Иванов Алексиев; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Пауърбоутс груп“ – ООД; вписва
изменения в дружествения договор.
10398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20648/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юни
истейт – България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Н. В. Гогол 23, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа дейност
при покупко-продажба на недвижими имоти с
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цел продажба, посредническа дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, ремонт на сгради, лизинг. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Ал – Иттихад
груп“ – група обединени компании – търговско
наименование „Юни – Истей т“ – едноли чно
дружество, и се управлява и представлява от
управителя Гараладине Махеш Рам.
10399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19844/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нат инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Илинден“,
ж.к. Връбница 2, бл. 616, вх. В, ет. 6, ап. 64, с
предмет на дейност: производство и търговия с
алуминиева и пластмасова дограма и профили,
монтаж, транспортни и спедиционни услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Йорданов Миронов, който го управлява
и представлява.
10400
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 15262/2006 вписа промени за „Бългериан майнинг корпорейшън“ – ООД: вписва
прехвърляне на 85 дружествени дяла от Ералдо
Запакоста на Вилхелм Николас Запакоста; заличава като съдружник Ералдо Запакоста; вписва
като съдружник Вилхелм Николас Запакоста;
дружеството ще се управлява и представлява
от Момчил Георгиев Дерлоков; вписва нов дружествен договор.
10401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 10464/2005 вписа промени
за „Е.ОН ИС България“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Оборище“, бул. Княгиня Мария-Луиза 2,
сградата на ЦУМ (Централен универсален магазин); вписва изменения в дружествения договор.
10402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2869/95 вписа промени
за „Жимекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Весела Димитрова Карадимитрова на Димитър Живков Карадимитров;
вписва прехвърляне на 399 дружествени дяла от
Димитър Живков Карадимитров на Живко Димитров Карадимитров; заличава като съдружник
и управител Весела Димитрова Карадимитрова;
вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Живко
Димитров Карадимитров.
10403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14633/95
вписа прекратяване на „Чоби – 90“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
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„Сердика“, ул. Березина 31, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Камелия Георгиева
Мирчева; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
10404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 24611/94 вписа промени
за „Хидротурс – 94“ – ООД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ул. Христо Белчев 35, ет. 3;
вписва изменение на дружествения договор.
10405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5742/94 вписа промени за
„Тита – консулт“ – ООД: вписва като съдружник
Цветан Иванов Андреев; заличава като съдружник
Мария Цветанова Андреева; вписва прехвърляне
на 166 дружествени дяла от Мария Цветанова
Андреева на Цветан Иванов Андреев; заличава
като управител Валентин Цветанов Ангелов;
вписва като управител Цветан Иванов Андреев,
който ще управлява и представлява дружеството.
10406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 5169/94 вписа промени
за „Техонекс“ – ЕООД (в ликвидация): вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Тихомир Николов Димитров на Михаил Станимиров
Начев; заличава като едноличен собственик на
капитала Тихомир Николов Димитров; вписва
като едноличен собственик на капитала Михаил
Станимиров Начев; заличава като ликвидатор
Илиян Иванов Илиев; вписва като ликвидатор
Михаил Станимиров Начев; удължава срока за
завършване на ликвидацията с 8 месеца считано
от датата на вписване на промяната в търговския регистър; вписва промени в учредителния
акт на дружеството; дружеството се управлява
и представлява от ликвидатора Михаил Станимиров Начев.
10407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 26629/93 вписа промени
за „Зета транс“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Михаил Василев Стефанов; вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Михаил
Василев Стефанов на Красимир Георгиев Пешев;
вписва като съдружник и управител Красимир
Георгиев Пешев; дружеството се управлява и
представлява от Даниел Петров Грънчаров и
Красимир Георгиев Пешев заедно; вписва нов
дружествен договор.
10408
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. № 4550/92 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Фикс А – Александър
Панов“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Александър Любомиров Панов на Любомир Александров Панов и го
вписа като едноличен търговец с фирма „Фикс
А – Любомир Панов“ със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Любляна
53, вх. Б, ет. 4, ап. 24.
10409
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 22186/92 вписа промени
за „Ен Ти Си Ейч Ес“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала „Комтрейд
Холдинг“ – Н.В., Холандски Антилски острови;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Комтрейд Груп“ Б.В., Холандия; вписва промени
в учредителния акт.
10410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13227/90 вписа промени за
„Евве сорс“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Средец“, ул. Георги
Сава Раковски 152, ет. 6, ап. 17; вписва промени
в дружествения договор.
10411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14656/97 вписа промени
за „Диг – 72“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала на 5050 лв.; вписва промени в учредителния акт.
10412
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. № 1421/97 вписа промяна
за „Ивет – П.К.И.“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 3, бл. 334, вх. Е, ет. 2, ап. 119.
10413
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2261/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Чайкафарма висококачествените
лекарства, достъпни за всеки“ – АД.
10429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6463/2001 вписа промени за „Интерактивни технологии“ – АД: оттегля овластяването
на Кристиан Рихард Вили Гроке и Деница Пламенова Зафирова да представляват дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Цветелина Стефанова Димитрова – председател на съвета на директорите и изпълнителен
директор.
10430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20958/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сървис – про
3000“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Миджур 13,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
маркетинг, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Дилянов Енкин, Диан Димов Димов и Юлиян
Петков Боев и се управлява и представлява от
Ангел Дилянов Енкин.
10431
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21176/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Е – оценител“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. П. Парчевич 55, ет. 1,
с предмет на дейност: научноизследователска,
развойна и внедрителска дейност, свързана с
иновативна интернет базирана информационно
консултираща система за предварително оценяване и самооценяване на иновативни и други
проекти за привличане на финансиране. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Никола Любомиров Христович,
Иванка Юлий Христович и Нина Николова
Христович, които го управляват и представляват
самостоятелно поотделно.
10432
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20680/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Билдинг пропърти мениджмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Плачковица 1А, ап. 2, с предмет на
дейност: инвестиции в областта на недвижимите
имоти, проучване и проектиране, изготвяне на
концепции за търговска дейност, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„България ленд“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителя Анна Владиславова
Пенчовска.
10433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9745/2007 вписа промени
за „Роуън България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Делфиниум
България“ – ЕООД, на Калина Тошкова Кьосева-Котас; заличава като едноличен собственик
„Делфиниум България“ – ЕООД; заличава като
управител Любен Любенов Димитров; вписва
като едноличен собственик и управител Калина
Тошкова Кьосева-Котас, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
10434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20895/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сити
проджект дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Гео Милев, ул. Кочани 2а, вх. А, ет. 2, ап. 9,
с предмет на дейност: придобиване, продажба,
отдаване под наем, управление на недвижими
имоти, финансиране на проекти във връзка с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (в случаите, когато
отделен закон предвижда извършването на някоя
от дейностите на дружеството с разрешение на
държавен орган или лицензия или регистрация,
тази дейност ще се извършва от дружеството
след получаване на съответните разрешение или
лицензия или след извършване на съответната
регистрация). Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радомир Танков Серафимов, който го
управлява и представлява.
10435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20000/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро линк и
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Акция
36, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
собствени стоки с цел продажба, производство,
изкупуване, преработка и реализация в страната и в чужбина на всякаква разрешена със
закон промишлена, растителна и животинска
продукция, алкохолни и безалкохолни напитки,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и посредничество, комисионни, спедиционни, превозна и
транспортна дейност, вътрешен и международен
транспорт със собствен или нает превоз, хотелиерски, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, консултантски услуги, както
и всякакви други разрешени със закон дейности
и услуги. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Кръстина
Борисова Галова, Люба Любенова Живкова,
Красимир Пенчев Колев и Малина Георгиева
Консулова-Златева и се управлява и представлява
от Кръстина Борисова Галова и Люба Любенова
Живкова заедно и поотделно.
10436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20838/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Дамнянович“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 153,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: почистване
и полиране на автомобили, рекламна дейност,
търговия, търговско посредничество, други услуги
за населението, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мирослав Сретенов Дамнянович и Даниел Сретенов Дамнянович и се управлява и представлява
от Мирослав Сретенов Дамнянович.
10437
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. № 15473/2007 вписа промени
за „Винтнърс енд Брандс“ – ЕООД: заличава като
управител Светла Крумова Димитрова; вписва
като управител Мария Любомирова Минкова,
която ще управлява и представлява дружеството.
10438
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20404/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вентом“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон“, бл. 33, вх. Б, ет. 3, ап. 8, с предмет
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на дейност: производство и търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
бижутерия, топли напитки, вкл. внос и износ,
строителна и строително-монтажна дейност,
реекспортни и финансови операции, търговско
представителство и посредничество, както и
агентство на български и чуждестранни фирми в
страната и в чужбина, покупко-продажба, наемане
и посредническа дейност с недвижими имоти,
комисионна, спедиторска и превозна дейност в
страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, рекламно-информационна и
маркетингова дейност, импресарска, продуцентска
и концертна дейност, организиране на турнета и
пленери, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Томислав Венциславов Иванов, който
го управлява и представлява.
10439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20526/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Машина“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 19,
вх. Д, ет. 5, ап. 110, с предмет на дейност: маркетинг, реклама, информационно обслужване,
компютърни услуги, проектиране, разработка на
софтуерни продукти и системи, графичен дизайн,
предпечатна подготовка, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Ивайло
Йорданов Колев, Кирил Красимиров Въжаров и
Димитър Божидаров Топалов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
10440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21000/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Деним“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Денкоглу 17, ет. 2, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, спедиторска и транспортна дейност, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, оказионна, комисионна и консигнационна
търговия, лизинг, маркетинг и производство на
стоки и услуги за населението, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Веселин Митков Тенев,
който го управлява и представлява.
10441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20055/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Унификс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул.
Резньовете 15, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, интернет търговия, външнотърговска дейност, транспортна, превозна, спедиторска,
рекламна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни
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и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
бартер и други специфични външнотърговски
операции, издателска и продуцентска дейност,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Свилен Илиев Петров, който го управлява и представлява.
10442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19909/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нитротрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Бяло поле 31, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, операции
и сделки с недвижими имоти, производствена
дейност, внос, износ, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Владимир Маринов
Арнаудов, който го управлява и представлява.
10443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„МПС Алекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 27А, вх. Д, ап. 81, с предмет на
дейност: вътрешен и международен транспорт,
отдаване под наем на движимо имущество,
търговия със стоки, търговско посредничество,
представителство и агентство на чуждестранни и
местни лица, всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Божилов Божилов, който
го управлява и представлява.
10444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Автоелиттакси 3“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Илинден“,
ж.к. Илинден, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 17, с предмет
на дейност: таксиметрови услуги с лек автомобил, производство и търговия с хранителни и
промишлени стоки, покупко-продажба, посредническа дейност в областта на недвижимите
имоти, строителство, отдаване на имоти под
наем, тяхното управление и/или сключване на
договори за управление и мениджмънт, консултантска дейност, маркетинг, реклама, търговско
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, агентство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Любомир Крумов Ламбев, който го управлява
и представлява.
10445

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21121/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Пи ленд инвестмънтс“ – ЕООД, 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, рекламна,
консултантска, комисионна дейност, транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Сюзан Пей, която го управлява и представлява.
10446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20450/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прим – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски
В, бл. 16, вх. А, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност:
транспортни и изкопни услуги с леки, лекотоварен и товарен превоз в страната и в чужбина,
посредничество, комисионерски и спедиторски
услуги, търговско представителство и агентство
на български и чуждестранни физически или
юридически лица, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иван Димитров Иванов, който го
управлява и представлява.
10447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20537/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лавина
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, с. Владая, ул. Любомир
Миланов 39, с предмет на дейност: транспортна
и спедиторска дейност, строителство, ремонтни
дейности, откриване и експлоатация на хотели,
магазини и заведения за обществено хранене,
ту ристическа, ту роператорска и ту рагентска
дейност, маркетингова дейност в областта на
туризма, търговия с хранителни и нехранителни
стоки, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
8000 лв., със съдружници Васил Любомиров Николов и Георги Стефанов Георгиев и се управлява
и представлява от Васил Любомиров Николов.
10448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20731/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елпассо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 511, вх. А, ет. 8, ап. 30, с предмет на дейност:
вътрешен и международен превоз на пътници и
товари с автомобилен транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, посредническа дейност при покупко-
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продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, ремонт на сгради, лизинг, хотелиерство
и ресторантьорство, производство и търговия с
незабранени със закон стоки, външноикономическа, спедиторска и рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
услуги на населението и всичко друго, незабранено със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Емил Богданов Балджийски, който го
управлява и представлява.
10449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20791/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Борисов и партнърс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ул.
Царица Йоанна, бл. 387, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: консултантска дейност и управление на
проекти, покупко-продажба на недвижими имоти,
внос и износ на стоки, търговско представителство
и посредничество във връзка с осъществяваната
от дружеството дейност, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пламен Маринчов Борисов и се управлява и представлява от управителя
Петя Александрова Пачева.
10450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19206/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Казамиа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 92, с
предмет на дейност: строителство, предприемаческа дейност, външна и вътрешна търговия,
посредничество, комисионна дейност, отдаване
под наем и търговия с недвижими имоти, както
и всяка незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с ъс с ъд ру ж н и ц и „ Аркоси м“ – ЕООД, „Пам
Консулт“ – ЕООД, и „Досо Дукале“ – ООД, и
се управлява и представлява от Румен Любенов
Първанов и Станимир Симеонов Симеонов заедно и поотделно.
10451
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 14422/2007 вписа промени за „Везен“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
136 100 лв. на 142 100 лв. чрез издаване на нови
60 обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 100 лв.; заличава като член на
съвета на директорите Снежана Илиева Христова;
вписва като членове на съвета на директорите
„Розим“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2267/99 по описа
на Старозагорския окръжен съд), и Антоанета
Михайлова Димоларова; вписва нов устав.
10452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20628/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Грини инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“,
бул. Климент Охридски 14, ет. 14, с предмет на
дейност: гражданско и промишлено строител-
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ство, 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, 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.
10453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20267/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иновейтив
енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 50,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: иновационна
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
агентство, консултантски и преводачески услуги, внос, износ, реекспорт, бартер, комисионна,
спедиционна, лизингова, развойна, проектантска,
производствена и ремонтна дейност, складова,
рек ламна, информационна дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Веселин Ангелов Вълков,
Кръстьо Стоянов Ламбев и Христо Владимиров
Михайлов и се управлява и представлява от
Веселин Ангелов Вълков.
10454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП 54“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Чукар
2, с предмет на дейност: всички видове услуги
за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Венета Иванова Тасева, която го
управлява и представлява.
10455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20066/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сайрикод“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, кв. Витоша, ул. ХХІ век 52, вх. Б,
ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически
лица, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, информационно-рекламна дейност, сделки
с интелектуална собственост, покупко-продажба
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и отдаване под наем на компютри, компютърни
компоненти, компютърни аксесоари и компютърна периферия, компютърен софтуер, изработка и
поддържане на софтуер и хардуер. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Любимка Йорданова Михайлова и
Боян Георгиев Христов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19675/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Биотехномика“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Обиколна 8Б,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: научноизследователска и развойна дейност в областта на
молекулярната биология и биотехнологиите,
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Деница Боянова Даскалова, Елка Росенова Соленкова и Александър
Димитров Куков и се управлява и представлява
от Александър Димитров Куков.
10457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 18918/2007 вписа промени
за „Рали 97 – НН“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Николай Ангелов
Николов на Димитър Славчев Янков; заличава
като едноличен собственик и управител Николай
Ангелов Николов; вписва като едноличен собственик и управител Димитър Славчев Янков,
който ще управлява и представлява дружеството.
10458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20451/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пътст ройпроект“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Светослав Тертер 8, ет. 3, ап. 5, с предмет на
дейност: проектантски и инженерингови услуги,
агентство и търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговско посредничество, външна и вътрешна
търговия със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. закупуване и продажба на
моторни превозни средства, транспортна дейност,
туристически услуги, реклама, маркетинг, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Желязко Петров Желязков,
който го управлява и представлява.
10459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20282/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ф
64“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5,
бл. 9, вх. Б, ет. 16, ап. 155, с предмет на дейност:
строителство, ремонт, обзавеждане, експлоатация
и поддръжка на търговски и административни
обекти, договори за управление на проекти, търговия на едро и дребно, вкл. съхранение на стоки
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и продукти, вътрешна и външна търговия, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други подобни услуги, консултантска дейност, фотографска и издателска дейност,
внос и износ на стоки, ресторантска и дейност в
хранително-вкусовата промишленост, проучване
и анализ на пазари, търговско представителство
и агентство, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Радослав Иванов Въжаров,
който го управлява и представлява.
10460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20021/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лулчев транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 113, вх. В, ет. 7, ап. 66, с предмет
на дейност: производство, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
юридически и физически лица в страната и в
чужбина, организиране и провеждане на вътрешен
и международен туризъм и туристически услуги,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари, вкл. и международен транспорт, транспортни
услуги на фирми и граждани в страната и в чужбина, спедиторска, рекламна, информационна,
програмна, консултантска, складова, лизингова
и таксиметрова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на магазини, бутици и
кафетерии, реекспорт, бартерни сделки, ноу-хау,
маркетинг, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Николов Лулчев, който го управлява
и представлява.
10461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20963/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ка
Ел Джи сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Проф. Стоян Киркович
3, ап. 2АТ, с предмет на дейност: поддържане и
ремонт на машини за химическо чистене, пране
и гладене, ремонт на битова техника, ремонт на
електро-, водопроводни и машинни инсталации,
покупко-продажба на резервни части, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на стоки, маркетинг
и реклама, туризъм, изкупуване, преработка и
пласмент на всички видове селскостопански и
промишлени стоки, всякаква друга търговска
дейност, разрешена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Калоян Любомиров Ганчев, който го управлява
и представлява.
10462
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. № 5183/2007 вписа промени
за „Тай трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 249
дружествени дяла от Емилия Иванова Георгиева
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на Мая Начева Петрова; заличава като управител
Емилия Иванова Георгиева; вписва актуализиран
дружествен договор.
10463
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 7713/2006 вписа промяна за „Тракия
Търки“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от София, район
„Триадица“, ул. Алабин 56, ет. 3, в Пловдив, ул.
Брезовска 34, ет. 5.
10464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 13474/2004 вписа промяна за „Готи“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Русенския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Русе, пл. Света Троица 15,
ап. 17, в София, район „Красно село“, ул. Свети
Иван Рилски 47.
10465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13474/2004
вписа промени за „Готи“ – ЕООД: вписва като
управител Райчо Тодоров Райков; дружеството
се управлява и представлява от Деница Райчева Райкова и Райчо Тодоров Райков заедно и
поотделно; премества седалището и адреса на
управление от София, район „Красно село“, ул.
Свети Иван Рилски 47, в Русе, бул. Липник 3.
10466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20130/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интеграл Омега“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Гурко 74, ет. 3, ап. 10,
с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги, търговия с горива, автомивка
и паркинг, транспорт и спедиция, автосервизна
и ремонтна дейност, ноу-хау, представителство
(без процесуално) на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и
в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
външна и вътрешна търговия, всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Борислав Георгиев Първановски и
Владислав Силянов Комаревски и се управлява и
представлява от Борислав Георгиев Първановски.
10467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20763/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Платинум
девелопментс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза 9 – 11, ет. 5, офис 2А, с предмет
на дейност: покупка, изграждане и продажба на
недвижими имоти, строителна дейност, всякакви
други търговски сделки и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав
Стоилов Йорданов и Боян Георгиев Бонев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10468
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12714/2004
вписа промени за „Месидония“ – ООД: вписва
промяна на седалището и адреса на управление
от София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий
24, в гр. Костенец, Софийска област, ул. Панайот
Волов 1; вписва актуализиран дружествен договор.
10469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 458/2004 вписа промени
за „Ра 152“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала
от „Буков консулт“ – ЕООД, на „Любчо Д. Петков
адвъртайзинг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4828/2004);
заличава като управител Светозар Иванов Буков;
вписва като управител Любчо Димитров Петков,
който ще управлява и представлява дружеството.
10470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21024/2007 вписа в търговския регистър дружес
тво с ограничена отговорност „Ван – Ил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 1, ул. Добринова скала 5
(срещу бл. 020), с предмет на дейност: всякакви
услуги, незабранени със закон, търговия с всякакви
стоки, незабранени със закон, външнотърговска
дейност, транспортна дейност, експлоатация на
автопочистващ комплекс, автосервизна дейност,
продажба на авточасти, като дейностите, за
които съгласно законодателството се изисква
предварително разрешение, лицензия или друг
разрешителен акт, ще се осъществяват след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Илчев Ангелов и Деляна Найденова Ангелова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10293
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 13194/99 вписа промени за „Кремиковци трейд“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Кремиковци“ – А Д
(рег. по ф.д. № 28262/91); вписва прехвърляне на
20 000 дружествени дяла от „Кремиковци“ – АД, на
„Транс – Дунавия инвестмънт“ – АД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Транс – Дунавия инвестмънт“ – АД (рег. по ф.д. № 8015/2006);
заличава като управители Божко Цеков Бонев
и Петко Вълов Георгиев; вписва като управител
Чавдар Николаев Минчев; дружеството ще се
управлява и представлява от Чавдар Николаев
Минчев и Лазар Георгиев Сланчев заедно; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
10294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13194/99 вписа промени
за „Кремиковци трейд“ – ЕООД: заличава като
управители Сарасват Щиам Бихари, Арун Кумар
Содани и Свапан Дев Гос; вписва като управители Божко Цеков Бонев, Петко Вълов Георгиев
и Лазар Георгиев Сланчев; дружеството ще се
управлява и представлява от всеки двама от
управителите Божко Цеков Бонев, Петко Вълов
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Георгиев и Лазар Георгиев Сланчев независимо
в каква комбинация; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 200 000 лв.
10295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20878/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лега
плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Искър 8, ет. 5, с предмет на дейност: консултантски и посреднически
услуги, проектиране, разработване и изпълнение
на енергийни проекти, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, търговска дейност
в страната и в чужбина, внос, износ, търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Огнян Луканов Варадинов и Иван
Тодоров Кръпов и се управлява и представлява
от Полина Христофорова Данова.
10296
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 21151/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Кеар кредит“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Герлово 4, с предмет на дейност:
финансови услуги и потребителско кредитиране
по смисъла на Закона за потребителския кредит,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
юридически лица, комисионни сделки, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 100 000 налични
поименни акции с номинална стойност 10 лв., със
съвет на директорите за срок три години в състав:
Валентина Веселинова Грозева – председател,
Славина Димитрова Шулева – изпълнителен директор, и Дона Генчева Начева – зам.-председател,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Славина Димитрова Шулева.
10297
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 6032/2005 вписа промени за „Студентс
Лан“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Ангел Пламенов Пешев на Николай
Викторов Карамишев; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мирослав Павлов Михайлов
на Весела Иванова Карамишева; заличава като
съдружник и управител Мирослав Павлов Михайлов; заличава като съдружник Ангел Пламенов
Пешев; вписва промяна в седалището и адреса
на управление – София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 55, вх. Г, партер; вписва
като съдружник и управител Весела Иванова
Карамишева; вписва като съдружник и управител
Николай Викторов Карамишев; допълва предмета на дейност с „разработване и управление на
ВИП интернет заведения и на детски клубове и
заведения“; дружеството се управлява и представлява от Весела Иванова Карамишева и Николай
Викторов Карамишев заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
10298
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 14709/2005 вписа промени за „Вранос“ – ООД: вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Павлос Андзулатос
на Стаматиос Маскаларис; вписва прехвърляне
на 15 дружествени дяла от Христос Вранос на
Стилиянос Палеукадис; вписва като съдружник
Стаматиос Маскаларис; вписва промени в дружествения договор.
10299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2416/98 вписа промени за
„Атлетик фитнес“ – ООД: вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от Чанко Ангелов Чанков на
Петър Ангелов Ангелов; вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от Мария Христова Дончева
на Христо Николаев Абаджиев; вписва изменения
в дружествения договор.
10300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20240/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тракт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река,
бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, посредничество
и търговско представителство, внос и износ на
стоки и услуги, производство на стоки с цел
продажба, всички други дейности и услуги, за
които няма изрична законова забрана. Дружес
твото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Ангел Атанасов Костадинов, който го управлява
и представлява.
10301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8784/2004 вписа промени
за „Крогер“ – ЕООД: заличава като управител
Георги Петров Милев; вписва като управител
Константин Тодоров Рабаджийски, който ще
управлява и представлява дружеството.
10302
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7683/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Мираж Банско“ – АД.
10303
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.Х.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7683/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Мираж Банско“ – АД.
10304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13173/2005 вписа промени
за „ЗЕСС“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район „Триадица“,
ул. Д. Манов 10, бл. 13, ет. 1, ап. 3, в Панагюрище,
ул. Любен Каравелов 17.
10305
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16090/2006 вписа промени
за „Консорциум Киров енд партнерс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
„Зета груп“ – ЕООД, на „Авто инженеринг холдинг груп“ – ООД; заличава като съдружник „Зета
груп“ – ЕООД; вписва като съдружник „Авто
инженеринг холдинг груп“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 11927/2003); вписва нов дружествен договор.
10306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16193/2006 вписа промени за „Консорциум Ай Ен Ти“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от „Инт
импекс“ – ООД, на „Авто инженеринг холдинг
груп“ – ООД; заличава като съдружник „Инт
импекс“ – ООД; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Консорциум Ай Ен Ти“ – ЕООД.
10307
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. № 5620/2006 вписа промени за „Ливъридж“ – ООД: вписва промяна на
предмета на дейност: 1. инвестиране в ценни
книжа и дългови инструменти за собствена
сметка, 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, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги, лизингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
външноикономическа дейност, консултантски
услуги; 2. дружеството може да осъществява
и всякакви други дейности извън посочените
в предходната алинея, като дейностите, регламентирани със специални режими, ще се извършват при спазване законовия режим за контрол
и заявяване и след получаване на съответните
разрешения и лицензи от компетентните органи;
вписва промяна в дружествения договор.
10308
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. № 8526/2006 вписа промени
за „Търговски имоти България“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Васил
Евгениев Кирязов на Ралица Красимирова Узунова; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Васил Евгениев Кирязов на Александър
Проданов Проданов; заличава като едноличен
собственик и управител Васил Евгениев Кирязов;
вписва като съдружници Ралица Красимирова
Узу нова и А лександър Проданов Проданов;
дру жеството продъл жава дейност та си като
дружество с ограничена отговорност „Търговски
имоти България“ – ООД; вписва като управител
Александър Проданов Проданов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен договор.
10309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7415/2006 вписа промени

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

за „СИАС България“ – ЕООД: заличава като
управител Карел Гьотц; вписва като управител
Зденек Шванда, който ще управлява и представлява дружеството.
10310
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 4453/91 вписа промени за ЗПАД „Алианц
България“ – АД: заличава като член на управителния съвет, председател на управителния съвет и
изпълнителен директор Димитър Георгиев Желев;
заличава като изпълнителен директор Теменуга
Ненова Матракчиева; вписва като член на управителния съвет с мандат 5 години, председател
на управителния съвет и изпълнителен директор
Пламен Йорданов Ялъмов; дружеството ще се
представлява от всеки един от изпълнителните
директори Пламен Йорданов Ялъмов, Атанас
Василев Юруков, Орлин Ценков Пенев и Милен
Иванов Драгневски заедно и поотделно.
10311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20619/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кредо консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Бояна, ул. Егреците 3, с предмет на дейност:
счетоводни услуги и консултации, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Александра Григорова Андонова, която го управлява и
представлява.
10312
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2007 г.
по ф.д. № 14186/2006 вписа промени за „Кара
мениджмънт груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 9 дружествени дяла от Весела Димитрова Карадимитрова на Живко Димитров Карадимитров;
вписва прехвърляне на 390 дружествени дяла от
Димитър Живков Карадимитров на Живко Димитров Карадимитров; заличава като съдружник
и управител Весела Димитрова Карадимитрова;
вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Живко
Димитров Карадимитров.
10313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4885/2006 вписа промени
за „ВИП трейдинг айуеър енд геймс“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „ВИП
трейдинг айуеър енд геймс“ – ООД, на „ВИП
айуеър“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
10314
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. № 6362/2006 вписа промени
за „Брокланд“ – ООД: вписва прехвърляне на 7
дружествени дяла от Росен Великов Михайлов
на Малина Емилова Узунова; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Росен Великов
Михайлов на Веселина Симеонова Мутафчийска;
заличава като съдружник и управител Росен
Великов Михайлов; вписва като съдружник и
управител Малина Емилова Узунова; дружеството
се управлява и представлява от Боян Живков
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Рангелов, Веселина Симеонова Мутафчийска и
Малина Емилова Узунова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
10315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 11.І.2008 г. по ф.д. № 5862/2005 вписа
прекратяване на „Адю пропъртис“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Лилянка Иванова Андреева и срок за ликвидацията 6 месеца.
10316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 8376/2005 вписа промени за
„Джулъри Б и Б“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Иван Стефанов Купенов
на Борислав Христов Христов; заличава като
съдружник Иван Стефанов Купенов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Джулъри Б и
Б“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
и управител Борислав Христов Христов, който
ще го управлява и представлява.
10317
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. № 9881/97 вписа промени
за „Бул одит“ – ООД: заличава като съдружник
Коста Димитров Пергелов; вписва прехвърляне
от наследниците на Коста Димитров Пергелов
на 10 дружествени дяла на Стоян Димитров
Стоянов и на 10 дружествени дяла на Снежана
Александрова Башева; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Красно
село“, бул. Тотлебен 8, ет. 21, стая 2116; вписва
нов дружествен договор.
10318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7969/97 вписа промени
за „Юнион Ивкони“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
1 555 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
10319
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4407/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Бул треидинг“ – АД.
10320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 15.І.2008 г. по ф.д. № 4873/97 вписва промени за „Грегори 99“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала от 50 000 неденоминирани лв. на
5 000 000 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
10321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 11623/2005 вписа промени
за „Мирп строй“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Милко Иванов Талев
на Павлин Светломиров Койнов; заличава като
съдружник и управител Милко Иванов Талев;
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вписва нов дружествен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Ивона Богданова
Петрова и Павлин Светломиров Койнов заедно.
10322
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 12861/2005 вписа промени за „Ролси
Л“ – ЕООД: заличава като управител Марио Димитров Сергиев; вписва като управител Георги
Иванов Станев; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Георги Иванов Станев.
10323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6964/2005 вписа промени за „Мъркюри“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала с
непарична вноска от 500 000 лв. на 5 742 000 лв.
съгласно тройна съдебно-техническа експертиза,
приета с определение на СГС от 5.ХІІ.2007 г. по
дело № 634/2007, и тройна съдебно-техническа
експертиза, приета с определение на СГС от
5.ХІІ.2007 г. по дело № 667/2007; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, бул. България 102, Бизнес център
„Белисимо“, ет. 1, шоурум 1; вписва промени в
устава, приети с решение на едноличния собственик от 3.ХІІ.2007 г.
10324
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6964/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Мъркюри“ – ЕАД.
10325
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6964/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Мъркюри“ – ЕАД.
10326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 6573/2005 вписа промени
за „Снай – консулт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 13 дружествени дяла от Аспарух Неделчев
Бонев на Радослав Благовестов Ангелов; вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Аспарух
Неделчев Бонев на Светозар Благовестов Ангелов;
заличава като съдружник Аспарух Неделчев Бонев;
вписва като съдружници Радослав Благовестов
Ангелов и Светозар Благовестов Ангелов; вписва
нов дружествен договор.
10327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2686/2005 вписа промени
за „Пан пропъртис“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, ул. Солун 60;
вписва като управител Кремена Вълчева Шукерска; дружеството ще се управлява и представлява
от Николай Антонов Щерев и Кремена Вълчева
Шукерска заедно и поотделно; вписва промени
в дружествения акт.
10328
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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. № 8305/2005 вписа промени
за „Талмакс България“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Асенов Станоев; вписва като
управител Десислава Петрова Иванова; вписва
изменения в учредителния акт.
10329
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6767/2004 вписа промени
за „Ерготех България“ – ООД: вписва прехвърляне
на 15 дружествени дяла от „Нетауто“ – ЕООД,
на „Ерготех“ – ООД; вписва промени в дружествения договор.
10330
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. № 12547/2004 вписа промени за „Ейч Ви Би
лизинг застрахователен брокер България“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „Ейч Ви Би
лизинг застрахователен брокер България“ – ООД,
на „Уникредит застрахователен брокер“ – ООД;
вписва като управител Пламен Йорданов Минев;
вписва промяна в името на съдружника „Бакал
ферзихерунгссървиз холдинг ГмбХ“, което следва
да се чете „Уникредит глобал лизинг ферзихерунгс
сървис ГмбХ“; вписва промяна във фамилното
име на управителя Елица Матева Ковачева, което
следва да се чете „Елица Матева Мицева“; вписва
промени в дружествения договор.
10331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 612/2003 вписа промени за
„Ронекс 2000“ – ООД: заличава като съдружник
Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник
„Меком“ – АД (рег. по ф.д. № 12925/2000); вписва
промени в дружествения договор.
10332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10823/2003 вписа промяна
за „Практикер“ – ЕООД: заличава като прокурист
Франц Роман Ринг.
10333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 27578/91 вписа промени за „Електроника“ – АД: вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание
на акционерите, проведено на 4.ХІІ.2007 г.; заличава като членове на съвета на директорите
Витко Илиев Еленков, Митко Викторов Костов
и Румен Иванов Радев; заличава като прокуристи Евгений Борисов Гълъбов и Ангел Василев
Велев; вписва нов съвет на директорите в състав:
Евгений Борисов Гълъбов, Ангел Василев Велев,
Манфред Маг. Пасава, Никола Стоянов Киров
и Албена Богомилова Андреева; дружеството се
представлява от изпълнителните директори Ангел
Василев Велев и Албена Богомилова Андреева
само заедно.
10334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 29542/93 вписа заличаването на „Балканкар – 6-и септември“ – АД.
10335

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 22332/94 вписа промени
за „Интерком“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Оптима интернационал“ – ООД, Югославия, Белград; вписва прехвърлянето на 1700 дружествени дяла от „Оптима
интернационал“ – ООД, на Силвио Шверко;
вписва като едноличен собственик на капитала
Силвио Шверко; дружеството се управлява и
представлява от Слободан Стаменкович; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
10336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2557/2004 вписа промени
за „Сторакт Лог“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала „Димитриадис Би &
Джи“ – Гърция, Солун; вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от „Димитриадис Би & Джи“
на „Лех груп“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от „Димитриадис Би & Джи“
на Димитриос Георгиос Димитриадис; вписва
като съдружници „Лех груп“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 6681/2003), и Димитриос Георгиос Димитриадис; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Сторакт Лог“ – ООД; вписва промяна на предмета
на дейност: проектиране, доставка, монтаж,
сервиз и консултантски услуги на всички видове автоматизирани и механизирани складови и
транспортиращи системи и на всякакви елементи
и системи към тях, проектиране и строителство
на всички видове складове и логистични зони,
разработване, внедряване, внос, износ и търговия
със софтуерни и хардуерни продукти и системи,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни услуги,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел ползване и/или продажба, всякаква
друга дейност, незабранена със закон; заличава
като управител Иван Минков Цанков; вписва
като управител Христо Любенов Урумов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
10337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21210/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МВМ дизайн
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Смилица 16Б,
ет. 5, ап. 30, с предмет на дейност: проектиране,
строителство и продажба на сгради и съоръжения, консултантска дейност и посредничество
в строителството, проектиране, производство и
продажба на мебели, интериорен и екстериорен
дизайн, вътрешна и външна търговия, всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Милко Любомиров Ценков и Марта
Павлова Дженева-Ценкова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20674/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Дейта
фикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 372,
вх. 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: проектиране, изграждане, внедряване и експлоатация
на системи за мониторинг и контрол, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всички други дейности, незабранени със закон,
без рекламна дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Ен т ер т ей м ън т ком юн и кей ш ънс“ – ООД, и
„ТСК – 1“ – ООД, и се управлява и представлява
от Бойко Василев Бочев и Христофор Недялков
Павлов заедно и поотделно.
10339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20439/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Весстрой 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Света Марина 48 – 50, ет. 5, ап. 20, с предмет на
дейност: строителство, проучване, реконструкция,
модернизация и ремонт на жилищни и други сгради и съоръжения, обзавеждане и дизайн, геоложки
проучвания, геодезия, търговска, посредническа и
предприемаческа дейност, проектно-конструкторска, внедрителска, маркетингова и инженерингова
дейност във всички сфери на производството и
търговията, вътрешно- и външнотърговска дейност, организиране на вътрешен и международен туризъм, транспортно-спедиторска дейност,
комисионни и спедиционни сделки, оценки на
недвижими имоти и сделки с тях, издателска,
полиграфическа, рекламна дейност и услуги, организиране и финансиране на лизингова дейност,
откриване и експлоатация на бензиностанции,
газостанции и търговия с петролни продукти и
други суровини, търговско представителство и
агентство в страната и в чужбина на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
всякакъв друг вид дейности, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Милчо Стойнев Андонов,
който го управлява и представлява.
10340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20920/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джулияна 7 – ПП“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 18, вх. Д, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: мениджмънт на търговски обекти,
ресторанти и заведения за обществено хранене,
търговия на едро и дребно с промишлени стоки,
търговия с хранителни стоки, туристическа и
туроператорска дейност, посредническа, консултантска, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петьо Владков Пенков,
който го управлява и представлява.
10341
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19861/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Релеф“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 99, вх. Е, ет. 5,
ап. 105, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия със стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, представителство и посредничество на
физически и юридически лица (без процесуално
представителство), комисионни, спедиционни и
превозни сделки, дейности в областта на компютърните технологии, всички видове услуги,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Георгиев Геренски и Велислав Тодоров Анастасов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10342
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. № 4467/2007 вписа промени за „Бука“ – ЕООД: прекратява участието на
едноличния собственик на капитала Владимир
Димитров Иванов; вписва поемане на дружествените дялове в съсобственост по чл. 132 ТЗ от
Мила Пламенова Кулинска-Иванова лично за
себе си и като майка и законен представител на
малолетния Владимир Владимиров Димитров;
едноличен собственик и представител на 100 %
от капитала при условията на чл. 132 ТЗ е Мила
Пламенова Кулинска-Иванова лично за себе си и
като майка и законен представител на малолетния
Владимир Владимиров Димитров; вписва като
управител Димитър Иванов Димитров.
10343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19808/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Партс – трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Хубча 2, ет. 2, офис 7А, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство, лизинг, внос и износ на стоки и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Георги Иванов Методиев, който го
управлява и представлява.
10344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20062/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мареника“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул.
Христо Ботев 17, с предмет на дейност: обмяна
на валута, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, складови сделки,
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лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
юридически лица, външноикономическа дейност,
всякаква дейност, незабранена със закон, като
дейностите, за които законодателството предвижда
регистрационен или лицензионен режим, ще се
осъществяват след получаване на съответните
лицензи, сертификати и вписване в надлежните
регистри. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Николова Добрева, която го
управлява и представлява.
10435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20716/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Итнет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 105, вх. Б, ет. 3,
ап. 23, с предмет на дейност: развойна, търговска
и производствена дейност с високи и информационни технологии, проектиране и строителство на
инфраструктурни обекти, промишлено, жилищно
и гражданско строителство, инвеститорска дейност, търговия с движими и недвижими имоти,
транспортна дейност, дейност със строителна и
инженерна механизация, рекламна, консултантска
и лобистка дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, изработване и реализация на проекти
в областта на екоенергетиката, иновации и използване на възобновяеми източници на енергия,
консултантски услуги и дейности, свързани с тях,
производство и търговия със селскостопански
произведения, стоки и услуги, екологично животновъдство и търговия с храни, внос и износ
на промишлени стоки, машини и съоръжения,
както и всички други дейности, незабранени изрично със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валери
Ангелов Минков и Ангел Хараламбиев Минков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10346
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. № 689/2003 вписа промени
за „Вулин“ – ЕООД: заличава като прокурист
Нгуен Суан Хай; дружеството ще се управлява
и представлява от Ву Тхи Линх Фъонг.
10347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 13083/2004 вписа заличаване
на „Асклепий 2005“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Йоан
Екзарх 2, вх. А, ет. 3, ап. 7.
10348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 12987/2004 вписа промени за „Лин нет
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 4
дружествени дяла от Илия Георгиев Илиев на
Иван Йорданов Лазаров; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Йордан Бориславов
Лазаров на Иван Йорданов Лазаров; вписва прех-
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върляне на 20 дружествени дяла от Диан Нанчов
Арабаджиев на Иван Йорданов Лазаров; вписва
прехвърляне на 6 дружествени дяла от Николай
Георгиев Пройкин на Иван Йорданов Лазаров;
заличава като съдружници Диан Нанчов Арабаджиев и Йордан Бориславов Лазаров; вписва като
съдружник Иван Йорданов Лазаров; заличава като
управител Мария Атанасова Пройкина; вписва
като управители Стоилка Димитрова Добрева и
Иван Йорданов Лазаров; дружеството се управлява
и представлява от Стоилка Димитрова Добрева
и Иван Йорданов Лазаров заедно и поотделно.
10349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11280/2004 вписа промени
за „Еко тур България“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин 20,
ет. 1; вписва промени в дружествения договор.
10350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5760/2003 вписа промяна
за „ЦМД“ – ООД: допълва предмета на дейност
с „театрална дейност“.
10351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11737/2003 вписа промени
за „Авто център Борово“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла от Васил Александров
Грънчаров, 2 дружествени дяла от Атанас Василев Грънчаров и 2 дружествени дяла от Пенчо
Тодоров Запрянов на Росен Василев Грънчаров;
вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла от
Николай Гришев Гетов, 2 дружествени дяла от
Сергей Гришев Гетов и 2 дружествени дяла от
Славка Асенова Симова на Гриша Ненков Гетов;
заличава като съдружници Васил Александров
Грънчаров, Атанас Василев Грънчаров, Пенчо
Тодоров Запрянов, Николай Гришев Гетов, Сергей
Гришев Гетов и Славка Асенова Симова; вписва
промени в дружествения договор.
10352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 10970/2003 вписа промени за
„Елва авто“ – ЕООД: вписва като управител Ясен
Стефанов Василев; дружеството се управлява и
представлява от Ивайло Ясенов Василев и Ясен
Стефанов Василев заедно и поотделно; вписва
нов учредителен акт.
10353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4025/2005 вписа промени за
„Алберт 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Алберт Робертов Иванов на
Петрика Лучиан Паша; заличава като едноличен
собственик и управител Алберт Робертов Иванов;
вписва като едноличен собственик и управител
Петрика Лучиан Паша; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от Петрика Лучиан Паша.
10354
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20249/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кейв“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 153, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: маркетинг и
рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултантска дейност, внос, износ и
реекспорт, представителство (без процесуално)
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Вероника Евтимова Любомирова и Красимира Петрова Гълъбова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
11865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20733/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви Ти Ай България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Борово, бл. 222а,
вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: търговия,
покупко-продажба на недвижими имоти, внос и
износ, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, складова, сервизна, транспортна и
спедиторска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, хотелиерски,
туристически и рекламни услуги, консигнация,
обществено хранене, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хавиер Видал Торт и Валери Николов
Джампалски, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
11866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21221/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Валром
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Нешо
Бончев 26, с предмет на дейност: разработване,
производство, маркетинг, търговска продажба и
дистрибуция в България на водопроводни съоръжения и санитарни изделия, както и всякакви
продукти, които могат да бъдат преценени за
полезни или необходими за развиване на такъв
бизнес, и всякакви дейности, които са одобрени
от общото събрание на съдружниците и не са
забранени от законодателството, вкл. дейности,
свързани с производството, търговия, иновация,
посредничество, консултации, инженеринг, транспорт, реклама, туризъм, културни, образователни
и други дейности, които не противоречат на законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., със съдружници Николай
Спасов Николов, Стоян Димитров Икономов,
„ЕсСи Валром индустри“ – ООД, Румъния (рег.
под № 8529679, Букурещ), и „ЕсСи Валпласт ин-
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дустри“ – ООД, Румъния (рег. под № 14368402,
Букурещ), и се управлява и представлява от
Николай Спасов Николов.
11867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21177/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елтауър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ул. Кукуш 2, сградата
на бизнеспарк „Антим тауър“, ет. 16, с предмет
на дейност: търговия, строителство, услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или законът не изисква специално разрешение
за извършването є. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Магдалена Борисова Янева, която
го управлява и представлява.
11868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20964/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Козметикс
Екс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 97АТ, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
производство на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, преводи
и легализация на документи (след получаване на
съответното разрешение),консултантска дейност,
представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
строителна и транспортна дейност, туроператорска
дейност (след получавне на съответното разрешение), както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Венета Страхилова Георгиева, Ваня Чавдарова Кашлакева
и Йордан Николов Накевски и се управлява и
представлява от Венета Страхилова Георгиева.
11869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18946/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Билдинг
проджект мениджмънт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Елин Пелин 11, с предмет на дейност: строителна
и предприемаческа дейност, експертни услуги в
областта на строителството, проектирането, ремонтно-възстановителните работи, проектиране
на обществени, жилищни и промишлени сгради,
интериори, паркове и градини, консултиране в
областта на архитектурата и строителството,
съдействие при набавянето на необходимите
строителни книжа и разрешения, консултантска
дейност, свързана с оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, инвеститорски
контрол и ценообразуване, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, търговия на едро и
дребно с битови стоки и суровини, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, дизайн, обзавеждане
на обществени, жилищни и промишлени сгради,
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хотели и заведения, раставрация и адаптация,
реклама, маркетинг услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Етна – консулт“ – ЕООД, и „Фючър
Лайн Маркетинг“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителя Елисавета Антонова
Вангелова.
11870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20417/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто – ДД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев,
бл. 132, вх. В, ет. 6, ап. 68, с предмет на дейност:
авторемонтна и сервизна дейност, търговия с леки
и тежкотоварни автомобили, специализирани
самоходни машини, мотоциклети и мотопеди,
резервни части и консумативи, представителство
и посредничество, транспортна, таксиметрова и
спедиционна дейност, рекламна дейност, организиране и администриране на спортни състезания,
на школи и курсове, автоучебна, тренировъчна
и състезателна дейност, консултантска дейност
във всички сфери на законодателството, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Драгомир Петков Димитров, който го
управлява и представлява.
11871
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. № 1424/2007 вписва промени
за „Хилд България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Джон Дейвид Уърд на
„Хилд груп мениджмънт“ АГ, Швейцария; заличава като едноличен собственик на капитала
Джон Дейвид Уърд; вписва като едноличен собственик на капитала „Хилд груп мениджмънт“
АГ, Швейцария (рег. под № СН-310.3.001.797-3 от
22.Х.2007 г. в търговския регистър на Кантона
Апенцел); вписва нов учредителен акт.
11872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20192/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смирна 72“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 16А, ет. 4, ап. 17, с предмет на дейност:
внос и търговия с всякакви строителни материали,
архитектура и проектиране, строителство и ремонт
на всякакви сгради и други строителни обекти,
строително-монтажна, проектно-конструкторска,
инженерингова дейност, мениджмът, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни,
екстериорни услуги, производство и търговия с
машини, съоръжения и резервни части за тяхната поддръжка, шлосеро-монтьорски, електро-,
газозаваръчни, бояжийски услуги, вътрешна и
външна търговия с всякакви стоки, разрешени със
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закон, проектиране, производство и реализация
на всякакви изделия за бита, производство на
хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска и животинска продукция с цел продажба,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, импорт, експорт и реекспорт, техническо
обслужване и ремонт на автомобили, откриване
на търговски обекти и ателиета за изработка и
търговия със златна, сребърна и друга бижутерия (след снабдяване на лицензии, необходими
за тази дейност), търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, комисионни и сделки с интелектуална
собственост, спедиционна, складова и лизингова
дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след
съответното разрешение), производство и търговия с биохимични продукти (след съответното
разрешение), вътрешен и международен туризъм,
транспортни услуги, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и всякакви
други дейности, разрешени със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Олег Маринов
Ненов, който го управлява и представлява.
11873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19648/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ибфотоника“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле 19, вх. А, ап. 2, с
предмет на дейност: разработване и въвеждане
на нови технологии с използване на последните
достижения в областта на фотониката и електрониката, производство на лазерни и оптични
системи с приложение в медицината, нанотехнологиите и обработка и създаване на материали,
консултантски дейности, свързани с трансфер
на технологии и ноу-хау, както и предоставяне
на научно-техническа помощ на предприятия
и организации, моденизиращи дейността си,
всички, допустими със закон дейности, имащи за
цел подпомагане и внедряване на иновационни
технологии, използващи съвременните научни
достижения, външна и вътрешна търговия, инженерна и техническа дейност в енергитиката,
производство и търговия с продукти на информационните технологии, рекламна дейност, както и
всякаква дуга стопанска дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иван Христов Бъчваров, който го
управлява и представлява.
11874
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г. по
ф.д. № 23353/91 вписва промени за „АТМ – център“ – АД: вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
30.XI.2007 г.
11855
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. № 21935/92 вписва промени за
„Евромаркет – БРД“ – ООД: вписва прехвърляне
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на 12 дружествени дяла от „Уерфорт Мениджмънт Лимитед“ на Боряна Георгиева Радева и
13 дружествени дяла от „Уерфорт Мениджмънт
Лимитед“ на Димитър Петров Илчев; заличава
като съдружник „Уерфорт Мениджмънт Лимитед“,
Кипър; вписва изменения в дружествения договор.
11856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 18066/93 вписва промени за „Феърплей
интернешънъл“ – АД: вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 26 367 553 лв. на
51 705 553 лв. чрез издаване на нови 25 338 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една, съгласно
тройна съдебно-оценителна експертиза, приета
с определение на СГС от 11.XII.2007 г. по дело
№ 676/2007; вписва промени в устава, приети на
ОС на акционерите, проведено на 17.XII.2007 г.
11857
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2008 г.
по ф.д. № 23580/93 вписва промени за „Сателитни
системи“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Димитър Богомилов Ангелов
на Румяна Николова Димитрова; заличава като
съдружник Димитър Богомилов Ангелов; вписва
като съдружник Румяна Николова Димитрова.
11858
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. № 562/93 вписва промени
за „Инекс – Ижора“ – ООД: заличава като управител Крум Вълчев Вътев.
11859
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. № 2317/2006 вписва промени за „Лигъл
партнърс“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Тотка Колева Ахчийска;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Еспланаде Венчърс ЛЛС“, САЩ; вписва нов
учредителен акт.
11861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008
г. по ф.д. № 4204/2006 вписва промени за „Проект Балкан“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „Проджетто“ – ООД, на
„Стармонд Холдинг“ – ООД; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „Проджетто“ – ООД,
на „Финанца е Проджето“ – ООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „Проджетто“ – ООД, Италия; дружеството продължава
дейността си като „Проект Балкан“ – ООД; вписва
като съдружници „Стармонд Холдинг“ – ООД,
Италия, и „Финанца е Проджето“ – ООД, Италия;
вписва нов дружествен договор.
11862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20197/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
Вали – апартамент Б 52 оркид хаус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б, партер, с
предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти и
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всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Робърт Стивън, Чарлс
Маунтин и Тамсин Ребека Арнолд и се управлява
и представлява от Артур Саркис Асланян.
11863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20528/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Артига“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 902, вх. А, ет. 4,
ап. 11, с предмет надейност: търговска дейност
с промишлени, занаятчийски стоки, произведения на изкуството, селскостопански стоки,
внос, износ, реекспорт на стоки, букмейкърска
дейност, покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Опря
и Николай Зенонович Дудин и се управлява и
предсталява от Виктор Опря.
11864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20747/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балдасини, Тоньоци, Понтелло Бул Контрактор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. България 102,
Бизнес комплекс „Белисимо“, офис 19, с предмет
на дейност: проектиране, проучване, строителство на жилищни, административни, търговски
и промишлени сгради, вкл. оборудването им с
необходимите инсталации и обзавеждането им,
реставрация, преустройство и поддръжка на сгради, изграждане на технологични, електрически,
електронни, климатизационни, вентилационни,
хидро- и термо-санитарни инсталации, производство на електромеханични, подемни и транспортни средства, изграждане, преустройство и
поддръжка на пътища, магистрали, паркинги,
железопътни и трамвайни линии, метрополитени, летищни писти и т.н., строителство на
мостове, виадукти, галерии, проходи, подземни
пасажи, тунели, станции/спирки, железопътно
оборудване и инсталации за електрическа тяга
(тракции) и сигнализация, изкопни дейности,
пренос на земни маси, археологически разкопки,
дейности по защита и облагородяване на околната среда, дейност по хидрозащита, изграждане
на диги, консолидация, обработка и укрепване
на терени, изграждане на пристанищни и морски съоръжения, акведукт, газопроводи, канализационни мрежи, пречиствателни станции,
покупко-продажба, замяна, отдаване под наем
и пренаемане на недвижими имоти от всякакъв
вид, придобиване на преки и непреки дялови
участия в други дружества със сходен предмет
на дейност в България и в чужбина, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, импре-
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сарски, консултантски, маркетингови услуги,
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Булитаконсултинг“ – ООД, и се управлява и
представлява от управителя Антонелла Джакетти.
11821
Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП вписва в регистъра за политическите партии
при Софийския градски съд промени по партидата
на Политическа партия „Радикалдемократическа
партия в България“, рег. по ф. д. № 981/90, парт. 44,
рег. Х, стр. 174, както следва: вписва Национален
партиен съвет в състав от 21 членове, избрани с
решение на ХХХІІІ конгрес на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ от 15.05.2010 г.,
което е неразделна част от настоящото регистърно
решение; вписва Изпълнителен комитет в състав
от 7 членове: 1. Захари Петров Петров – председател; 2. Петър Николов Юруков – зам.-председател;
3. Красимир Бойчев Койчев – организационен
секретар; 4. Антоанета Георгиева Ковачева – член;
5. Божия Георгиева Божилова – член; 6. Галин
Николаев Ганчев – член; 7. Теодор Димитров
Страшимиров – член; вписва Проверителен съвет
в състав: 1. Нико Илиев Линко – председател; 2.
Костадин Атанасов Шопов – секретар; 3. Крумче
Стоичкова Шопова – член; 4. Малина Петрова
Попова – член; 5. Пламен Петров Бинев. Партията се представлява от председателя Захари
Петров Петров.
3245

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
27.04.2011 г. в 18 ч. общо събрание на членовете
на сдружението в София, район „Слатина“, бул.
Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на асоциацията през 2010 г. и
финансов отчет за 2010 г.; 2. приемане, освобождаване и отпадане на членове; 3. разни. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2941
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за социална интеграция“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
всички членове на общо събрание на сдружението
на 10.05.2011 г. в 17 ч. в София, ул. Позитано 30,
в офиса на института, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на ИСИ; 2. приемане
на годишен доклад, внесен в Министерството на
правосъдието; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. избор на нов УС на ИСИ; 5. разни.
2912
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12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за социологически
проучвания и анализи – ИСПА“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на общо събрание на сдружението на
11.05.2011 г. в 17 ч. в София, район „Красно
село“, бул. Прага 16, в офиса на института,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС на ИСПА; 2. вземане на решение на
общото събрание за прекратяване на сдружението; 3. разни.
2913
9. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание
на 12.05.2011 г. в 13 ч. в салона на Център за
гуми „Европа“, София, бул. Овча купел 89, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на бюджет на асоциацията за 2011 г.
и на насоки за работата на сдружението; 4.
изключване на редовни членове; 5. разни. Поканват се всички членове на асоциацията. 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.
2926
32. – Управителният съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете
на федерацията на 12.05.2011 г. в 13,30 ч. в залата на „Райна Княгиня – П“ – Панагюрище,
ул. Нистор Ружеков 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на НФРИ за
2010 г.; 2. приемане на отчет за дейността на
контролния съвет за 2010 г.; 3. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на
НФРИ за 2010 г.; 4. утвърждаване на проект
за бюджет на НФРИ за 2011 г.; 5. приемане
на решения на общото събрание. Поканват
се всички членове да участват в заседанието
на редовното общо събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията започва в 12,30 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2942
1. – Управителният съвет на сдружение на
Европейските ровери в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 15.05.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Криволак
67, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на управителния съвет
за отчетния период; 2. приемане на годишен
финансов отчет за дейността за отчетния
период; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нови членове на управителния съвет; 5. приемане на
програма за дейността и проектобюджет на
сдружението за 2011 г.; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Материалите във
връзка със свикването и провеждането на общото
събрание се намират на адреса на управление на
СЕРБ – София, ул. Криволак 67, и при поискване
се предоставят на всеки член.
2914
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Българско училище
за политика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
17.05.2011 г. в 17 ч. в София, район „Средец“, ул.
Цар Шишман 17, ет. 1, ап. 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. приемане на решение за изключване на членове и за установяване отпадането на членове на
сдружението; 3. приемане на промени в адреса
на управление; 4. приемане на промени в устава;
5. приемане на промени в ръководните органи; 6.
приемане на доклада с отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.;
7. избиране на регистриран одитор, който да
завери годишния счетоводен отчет за 2011 г.; 8.
определяне възнаграждението на членовете на
управителния съвет през 2011 г.; 9. приемане на
бюджета на сдружението за 2011 г.; 10. приемане
на програма и основни насоки за дейността през
2011 г.; 11. разни. 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 независимо от броя на
явилите се членове. Всички необходими документи
във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на посочения по-горе адрес.
2931
3. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„София – юг“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на сдружението на 18.05.2011 г. в 17 ч. в София, сградата на „НЛРС – СЛРБ“, бул. Витоша
31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за 2010 г.; 2. отчетен доклад на
КРК за 2010 г.; 3. приемане на финансов план
на сдружението за 2011 г.; 4. избор на ръководни
органи на сдружението: 4.1. избор на членове на
УС; 4.2. избор на председател на УС; 4.3. избор
на членове на КРК; 4.4. избор на председател на
КРК; 5. избор на представители на сдружението
за ОС на НЛРС – СЛРБ; 6 промени в устава на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред.
2943
10. – Управителният съвет на КСА „АКРОС“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба
на 28.04.2011 г. в 18 ч. в седалището на клуба във
Варна, ул. Опълченска 20, ет. 3, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия период; 2.
отчет на КС за изтеклия период; 3. избор на нов
УС и председател; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2951
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6. – Управителният съвет на ВК „Черно море“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 17.05.2011 г. в 18 ч.
във Варна, ул. Дунав 5, Галерия „Актив Арт“,
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 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2925
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Шампион“,
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 18 от устава му свиква общо събрание
на 11.05.2011 г. в 18 ч. в кафе „Амадеус“ в Кюстендил, бул. България 23А, при следния дневен
ред: 1. отчети за дейността на сдружението;
2.промени и допълнения в устава; 3. приемане
и освобождаване на членове от сдружението; 4.
избор на ново ръководство; 5. разни. Поканват се
членове на сдружението лично или чрез изрично
упълномощено от тях лице да участват в работата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2979
10. – Управителният съвет на Младежко
християнско сдружение ИМК А, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 9.05.2011 г. в 18 ч., в офиса на
ИМКА на ул. Леонардо да Винчи 14 в Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на МХС ИМКА, Пловдив, за 2010 г.; 2. финансов отчет на МХС ИМКА, Пловдив, за 2010 г.;
3. доклад на контролния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. избор на нов контролен
съвет; 6. промяна името на сдружението; 7. разни.
2980
1. – Управителният съвет на сдружение „Мотоциклетен клуб „Върколаците“, Севлиево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.05.2011 г. в 18 ч. на адреса
на управление: Севлиево, ул. Хан Аспарух 17,
при следния дневен ред: 1. промяна на членовете
на управителния съвет; 2. промяна на адреса на
сдружението; 3. приемане на нова редакция на
устава на сдружението.
2952
10. – „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ – АДСИЦ, София, на основание
§ 2 ЗДСИЦ във връзка с чл. 92а ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и
условията за извършване на първично публично
предлагане на 5 213 496 обикновени, поименни,
безналични, свободно прехвърляеми акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една
и емисионна стойност 1,30 лв. всяка една, при
общ номинален размер на предлаганата емисия
5 213 496 лв. в резултат на увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 24, ал. 1
при спазване изискванията на чл. 45 от устава
във връзка с чл. 196 ТЗ и съгласно решения на
съвета на директорите от 1.11.2010 г. за увеличение
на капитала на дружеството от 1 303 374 лв. на
6 516 870 лв. и съгласно проспект, потвърден от
КФН с решение № 35-E от 24.01.2011 г. На осно-
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вание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в
увеличението на капитала имат лицата, придобили
акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане
в „Държавен вестник“. Срещу всяка една акция
от капитала на дружеството, съществуваща към
7-ия ден след датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на съобщението за публичното предлагане, дружеството издава едно право по смисъла
на § 1, т. 3 ЗППЦК, или общо срещу 1 303 374
акции от капитала на дружеството се издават
1 303 374 права, като всяко право дава правото
да се запише по 4 акции от увеличението на
капитала. Всички желаещи да запишат акции от
новата емисия на дружеството следва първо да
придобият права на борсата в срока за тяхното
прехвърляне чрез инвестиционен посредник. ИП
„Елана Трейдинг“ – АД, София, район „Средец“,
ул. Кузман Шапкарев 4, е инвестиционният посредник, упълномощен от „Фонд за енергетика
и енергийни икономии – ФЕЕИ“ – АДСИЦ, да
предложи емисията права за публично търгуване
на борсата. Началната дата, от която упълномощеният инвестиционен посредник предлага за
продажба цялата емисия права, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната
от следните две дати: датата на обнародване на
това съобщение в „Държавен вестник“ или датата
на публикацията му във в. „Дневник“. Началната
дата за продажба на правата съвпада с началната
дата за записване на акции. Крайният срок за
прехвърляне на правата е първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето
на правата се извършва на неофициален пазар на
„БФБ – София“ – АД, по реда на правилника на
„БФБ – София“ – АД. Крайният срок за записване
на акции от притежателите на права е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Лицата, притежаващи акции с права,
както и всички притежатели на права, придобили
същите в срока за тяхното прехвърляне, могат
да запишат срещу тях съответния брой акции до
изтичането на крайния срок за записване на акции.
Записването на акции се извършва чрез подаване
на нареждане по образец при инвестиционния
посредник ИП „Елана Трейдинг“ – АД, София
1000, ул. Г. С. Раковски 96, телефони: (02) 8100060,
8100061, 8100062, 8100067, електронен адрес: e-mail:
inv_banking@elana.net, и останалите офиси на ИП
„Елана Трейдинг“ – АД, в страната или при инвестиционните посредници, членове на „Централен
депозитар“ – АД, при които се водят клиентските
сметки на притежателите на права. Нарежданията
при упълномощения инвестиционен посредник
се подават всеки работен ден от 9 до 17 ч. през
срока за записване на акции. Към нарежданията
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се прилагат: оригинал или нотариално заверено
копие на удостоверение за актуално състояние
на заявителите – юридически лица, издадено не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на нареждането, или копие от документ за самоличност на заявителите – физически лица; преведени и легализирани документи за регистрация
на чуждестранни юридически лица в съответния
(търговски) регистър; оригинал на нотариално
заверено изрично пълномощно в случай на подаване на нареждане чрез пълномощник; копие
от регистрацията по БУЛСТАТ за заявителите
юридически лица, които не са регистрирани в
търговския регистър при Агенцията по вписванията, заверено от законния представител. Не се
допуска записване на акции преди началния и след
крайния срок за записване на акции. Паричните
суми, съответстващи на емисионната стойност на
записаните акции, се превеждат по набирателна
сметка в левове IBAN: BG36UBBS80025040542530,
BIC: UBBSBGSF, открита при ТБ „ОББ“ – АД,
чрез банков превод или в брой в клонове на
ТБ „ОББ“ – АД, в страната. Лицата, записали
акции, следва да заплатят пълната им емисионна стойност по горепосочената банкова сметка
най-късно до 16 ч. на 15-ия работен ден след
изтичането на срока за прехвърляне на правата.
Плащането се счита за извършено и съответно
заявените акции се считат за записани от момента на заверяване на посочената набирателна
сметка със сумата, представляваща пълната им
емисионна стойност, в срока и по реда, посочени по-горе. Рисковете, свързани с дейността
на емитента и инвестирането в ценни книжа
на емитента, са подробно описани в проспекта.
Проспектът е на разположение на инвеститорите
от 9 до 17 ч. всеки работен ден считано от датата
на това обнародване на следните адреси: ИП
„Елана Трейдинг“ – АД, София, бул. България
49, телефони: (02) 810 00 56, 810 00 42; e-mail:
inv_banking@elana.net, лице за контакт: Мирослав
Стоянов, и за емитента „Фонд за енергетика и
енергийни икономии – ФЕЕИ“ – АДСИЦ, София
1113, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3,
телефон: +359 2 80 54 742, факс: +359 2 80 54 873,
ел. поща: office@eesf.biz, лице за контакт: Деян
Върбанов – изпълнителен директор. Проспектът
е публикуван чрез интернет на страницата на
регулирания пазар „БФБ – София“ – АД, както
и на електронната страница на дружеството:
www.eesf.biz.
2949
Семиха Сафет Халибрям – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Перуника“, с. Стоево, в
ликвидация по ф. д. № 3366/2005 на ОС – Пловдив, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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