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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националния
осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса
за социално осигуряване във връзка с Решение на Народното събрание за освобождаване
на управителя на Националния осигурителен
институт, прието на 18 май 2011 г.,
РЕШИ:
Избира Бисер Христов Петков за управител на Националния осигурителен институт с
мандат до 21 май 2013 г.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 8 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10479

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 197
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Тодор Цветков Симов с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги към Република България в
областта на физическото възпитание и спорта.
Издаден в София на 30 август 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10360

УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Димитър Иванов Златанов с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги към Република
България в областта на физическото възпитание
и спорта.
Издаден в София на 30 август 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10361

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност (ДВ, бр. 59 от 2009 г.),
в пореден номер Х „Сектор „Образование,
наука и технологии“ се създава т. 2:
„2. Стратегически обекти:
2.1. „Изследователски реактор – ИРТ –
2000“ към Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика – БАН.“
§ 2. В приложението към член единствен
от Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната
сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 7 от 2010 г.)
се създава т. 17:
„17. „Изследователски реактор – ИРТ –
2000“ към Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика – БАН.“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и
реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейските общности
в областта на енергетиката, на институции на
Европейските общности, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57
от 2007 г., бр. 20 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думите „Закона за
енергетиката“ се добавя „и чл. 4, ал. 2, т. 10
от Закона за енергията от възобновяеми източници“.
§ 2. Член 6в се отменя.
§ 3. В глава втора се създава раздел ІV:
„Раздел IV
Информация, предоставяна от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 10 от Закона за
енергията от възобновяеми източници
Чл. 8а. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма нотифицира на Европейската комисия актуализирания Национален
план за действие за енергията от възобновяеми
източници (НПДЕВИ) до 30 юни на годината
на приемане на актуализиран план съгласно
чл. 12, ал. 5 – 7 от Закона за енергията от
възобновяеми източници.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма до 28 февруари на годината, следваща съответен двугодишен период по чл. 12,
ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми
източници, уведомява Европейската комисия
при отчетено намаляване дела на енергията
от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия спрямо индикативната
крива за съответния двугодишен период и за
предприети текущи и планирани бъдещи мерки
за привеждане в съответствие в разумен срок.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма уведомява Европейската комисия за
коригиране дела на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на
енергия през 2020 г. възможно най-бързо след
настъпването и/или узнаването на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, когато
изпълнението на задължителната национална
цел на Република България стане невъзможно
поради такава непреодолима сила.
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Чл. 8б. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма на всеки две години до
31 декември 2021 г. представя на Европейската
комисия доклад за изпълнението на НПДЕВИ.
(2) Докладът по ал. 1 обхваща период от две
календарни години преди годината на изготвяне и съдържа информацията съгласно чл. 13,
ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми
източници.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма едновременно с представянето
на доклада по ал. 1 може да отправи искане до
Европейската комисия данните по чл. 13, ал. 2,
т. 14 – 16 от Закона за енергията от възобновяеми източници да не бъдат оповестявани.
Чл. 8в. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма нотифицира на Европейската комисия сключени с други държави – членки на Европейския съюз, договори
за статистически прехвърляния.
(2) Нотификацията по ал. 1 се извършва за
всяка година, в която договорът има действие,
до 31 март на съответната следваща година.
(3) Нотификацията по ал. 1 включва информация за количеството и цената на енергията – предмет на статистическото прехвърляне.
Чл. 8г. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите на
участие на Република България в съвместен
проект съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници за дела
или количеството на енергията от възобновяеми източници, произведена на територията на
Република България, който дял или количество
се разглежда като част от общата национална
цел на друга/и държава/и – членка/и на Европейския съюз.
(2) Нотификацията по ал. 1 съдържа информация за:
1. планирания енергиен обект за производство на енергия от възобновяеми източници,
който ще бъде въведен в експлоатация или
реконструиран чрез увеличаване на мощността;
2. дела или количеството на произведена
от този енергиен обект енергия от възобновяеми източници, който дял или количество
следва да се разглежда като част от общата
национална цел на друга държава – членка на
Европейския съюз;
3. държавата – членка на Европейския съюз,
в полза на която се прави нотификацията;
4. периода в цели календарни години, през
който произведената от този енергиен обект
енергия от възобновяеми източници се разглежда като част от общата национална цел на
друга държава – членка на Европейския съюз.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма до 31 март на всяка година,
включена в периода по ал. 2, т. 4, изпраща
уведомление до Европейската комисия и до
държавата – членка на Европейския съюз, в
полза на която е направена нотификацията.
(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа информация за:
1. общото количество енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната
календарна година от енергийния обект, за
който се отнася нотификацията по ал. 1;
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2. общото количество енергия от възобновяеми източници, произведена през предходната
календарна година от този енергиен обект, което
количество се разглежда като част от общата
национална цел на друга държава – членка на
Европейския съюз, в съответствие с условията
на нотификацията.
(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да оттегли, измени или
допълни нотификация по ал. 1 – 4 само след
предварителното съгласие на държавата – членка на Европейския съюз, в полза на която тя
е направена.
Чл. 8д. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите на участие
на Република България в съвместен проект
съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за енергията
от възобновяеми източници, когато определен
дял или количество енергия от възобновяеми
източници, произведена на територията на трета
държава, следва да се разглежда като част от
общата национална цел на Република България.
(2) В случаите по ал. 1 се нотифицират:
1. делът или количеството на електрическата
енергия от възобновяеми източници, който дял
или количество се разглежда като част от общата национална цел на Република България,
когато в съвместния проект не участва друга
държава – членка на Европейския съюз, или
2. разпределянето на дела или количеството
на електрическата енергия от възобновяеми
източници, който дял или количество се разглежда като част от общата национална цел
на Република България, когато в съвместния
проект участват и други държави – членки на
Европейския съюз.
(3) Делът или количеството по ал. 2, т. 1
и 2 не може да надвишава дела, съответно
количеството на електрическата енергия от
възобновяеми източници, което е потребено
в Европейския съюз съгласно чл. 15, ал. 3 от
Закона за енергията от възобновяеми източници.
(4) Нотификацията по ал. 1 съдържа информация за:
1. въведения в експлоатация или реконструирания чрез увеличаване на мощността енергиен
обект за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници;
2. дела или количеството на произведената
от този енергиен обект електрическа енергия
от възобновяеми източници, който дял или
количество следва да се разглежда като част от
общата национална цел на Република България;
3. съответните финансови договорености – при спазване на изискванията за поверителност;
4. периода в цели календарни години, през
който произведената от този енергиен обект
електрическа енергия от възобновяеми източници се разглежда като част от общата национална цел на Република България.
(5) В нотификацията по ал. 4 се включва
информация за дела или количеството на произведената електрическа енергия от възобновяеми
източници от енергийния обект на територията
на трета държава, който дял или количество
се използват за вътрешни цели на тази трета
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държава, като към нотификацията се прилага
писмено потвърждение на информацията по
ал. 4, т. 2 – 4 от страна на третата държава.
(6) При наличие на нотификация по ал. 1
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма до 31 март на всяка година, включена
в периода по ал. 4, т. 4, изпраща уведомление
до Европейската комисия и до третата държава,
която е потвърдила проекта в съответствие с
ал. 5.
(7) Уведомлението по ал. 6 съдържа:
1. информация за общото количество електрическа енергия от възобновяеми източници,
произведена през предходната календарна година от енергийния обект, за който се отнася
нотификацията по ал. 4;
2. информация за общото количество електрическа енергия от възобновяеми източници,
произведена през предходната календарна година от този енергиен обект, което количество
се разглежда като част от общата национална
цел на Република България в съответствие с
условията на нотификацията;
3. доказателства за изпълнение на условията
по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за енергията от
възобновяеми източници.
(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да оттегли, измени или
допълни нотификация по ал. 1 – 7 само след
предварителното съгласие на третата държава,
участваща в съвместния проект.
Чл. 8е. (1) Министърът на икономиката,
енергетиката и туризма изпраща на Европейската комисия нотификация в случаите
на сключване на споразумение за съвместна
схема за подпомагане използването на енергия
от възобновяеми източници между Република
България и държави – членки на Европейския
съюз.
(2) Нотификацията по ал. 1 съдържа определеното в споразумението правило за разпределение на количествата енергия между
участващите държави.
(3) Правилото за разпределение се нотифицира до 31 март на годината, следваща годината,
в която правилото поражда действие.
(4) При наличие на нотификация по ал. 1
министърът на икономиката, енергетиката и туризма ежегодно до 31 март на годината, следваща
годината, в която се прилага споразумението
за съвместна схема, изпраща уведомление до
Европейската комисия.
(5) Уведомлението по ал. 4 съдържа информация относно общото количество енергия,
произведено през годината, за което количество
ще се прилага правилото за разпределение.“
§ 4. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така:
„Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 думите „Директива 2001/77/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
насърчаване на производството и потреблението
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници на вътрешния електроенергиен пазар
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(ОВ L, бр. 283 от 27.10.2001 г., изменена с Директива 2006/108/ЕО на Съвета от 20 ноември
2006 г. за адаптиране на директиви 90/377/ЕИО
и 2001/77/ЕО в областта на енергетиката поради
присъединяването на България и Румъния – ОВ
L, бр. 363 от 20.12.2006 г.)“ и думите „Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно насърчаване използването
на биогорива и други възобновяеми горива за
транспорт (ОВ L, бр. 123 от 17.05.2003 г.)“ се
заличават, а след думите „Директива 93/76/ ЕИО
на Съвета“ (ОВ L, бр. 114 от 27.04.2006 г.)“ се
поставя запетая и се добавя „Директива 2009/28/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16
от 05.06.2009 г.)“.
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Разпоредбите на чл. 8а – 8д, които се
отнасят за държавите – членки на Европейския
съюз, се прилагат и за държавите – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма представя на Европейската
комисия първия доклад за изпълнението на
НПДЕВИ до 31 декември 2011 г.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа информацията
съгласно § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от
възобновяеми източници.
§ 6. Навсякъде в наредбата, включително в
наименованието, думите „Европейските общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10358
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за осигуряване на средства за издръжка на
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Одобрява разходите за издръжка на
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси за 2011 г. съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси и по централния
бюджет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Eдинния класификатор на длъжности
те в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и
46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр. 2,
3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г., бр. 4,
25 и 74 от 2010 г. и бр. 15 и 29 от 2011 г.) в т. 1
на Забележки, „Първо ниво“ накрая се поставя
точка и запетая и се добавя „Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 на
Постановление № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 56, 82, 84 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27,
33 и 60 от 2011 г.) се създава пореден № 30:
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§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юни
2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Разходи на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси за 2011 г.
(в лв.)
П О К А З АТ Е Л И

ВЕСТНИК

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3:
а) в буква „а“ числото „118“ се заменя със „110“;
б) буква „б“ се отменя.
2. Точка 4 се отменя.
§ 3. В чл. 8, т. 1 буква „к“ се отменя.
§ 4. В параграф единствен от заключителната
разпоредба думите „и чл. 17, ал. 4 от Закона
за фуражите“ се заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

СУМА

І. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
ІІ. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

555 000

Общо разходи

555 000

1.

Текущи разходи

265 000

1.1.

Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения

140 000

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

10 000

1.3.

Осигурителни вноски от работодатели

30 000

1.4.

Издръжка

85 000

2.

Капиталови разходи

290 000

2.1.

Придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт

290 000

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

555 000

ІІІ.А. Трансфери (субсидии, вноски) между централния/републиканския бюджет и други бюджети

555 000

Получени трансфери (субсидии/
вноски) от ЦБ (нето)

555 000

- получени трансфери (субсидии)
от ЦБ (+)

555 000

10412

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които се
събират от Националната служба по зърното
и фуражите към министъра на земеделието
и храните, приета с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 69
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2004 г., бр. 56
и 65 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 110 от
2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 65 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на тарифата думите
„и фуражите“ се заличават.

С Т Р. 7

за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2011 г. за предоставяне
на финансови средства от централния бюджет
за 2011 г. по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2011 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти (ДВ, бр. 25 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 „Разпределение на допълнителните средства за
финансиране на приоритетни инфраструктурни
обекти и за неотложни разходи по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г.“ т. 5 се изменя така:
„5. Обекти „Текущ ремонт“
7 000 000
Път І-7, Ямбол – Елхово, участък
от км 265+190 до км 296+179
7 000 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджетите на Министерството
на вътрешните работи и Министерството на
правосъдието за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 22,0 млн. лв., в т.ч:
1. по бюджета на Министерството на вът
решните работи за 2011 г. за погасяване на
част от просрочените задължения за текуща
издръжка, за осигуряване дейността на Специализирания отряд за борба с тероризма със
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специализирано оборудване и техника и за
осигуряване дейността на новосформирано
структурно звено към Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“, което ще изпълнява дейности по предотвратяване, пресичане,
разкриване и разследване на престъпления,
подсъдни на специализирания наказателен съд
съгласно чл. 411а от Наказателно-процесуалния
кодекс – 15,0 млн. лв.;
2. по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване на дейността по
изпълнение на наказанието лишаване от свобода – 7,0 млн. лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на вътрешните работи и на министъра на
правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10415

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 236 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие
(обн., ДВ, бр. 80 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65
и 107 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 34 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и
по Програма „ФАР“ на Европейския съюз“

ВЕСТНИК
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се заменят с „Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За допустими се считат разходите
по Оперативната програма, действително
платени между 1 януари 2007 г. и 31 декември
2015 г., в случай че отговарят на условията,
предвидени в съответните Насоки за кандидатстване/изисквания по чл. 34, ал. 2, т. 1
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2007 г.“
§ 3. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. да са действително платени в периода
по чл. 3, но не по-късно от датата на подаване
от бенефициента на искането за междинно
или окончателно плащане по проекта;“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 4. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 10:
„10. разходи за данъци, дъл ж ими при
изпълнението на проект и/или в случаите
по раздел VІ, с изключение на посочените в
чл. 8, т. 5.“
§ 5. В чл. 8 т. 6 се отменя.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разходи за основните месечни заплати
и за допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител, включително за
месечните допълнителни възнаграждения за
изпълнение на функции по управлението на
финансовата помощ от ЕС, предвидени в акт на
Министерския съвет, съответно за основните
и допълнителните трудови възнаграждения по
Кодекса на труда, включително за заплатите
и възнагражденията при ползване на платен
годишен отпуск, както и разходите за задължителните социални и здравни осигурителни
вноски за сметка на работодателя, дължими
във връзка с тези заплати и възнаграждения
на лица по служебни, трудови или извънтрудови правоотношения с възложени функции
по управление и изпълнение на Оперативната
програма, са допустими за финансиране в случаите, когато отговорностите и задълженията
на посочените лица, писмено определени в
длъжностните им характеристики или в договорите за възлагане на дейността, попадат
в обсега на дейностите по чл. 12.“
2. В ал. 2 думите „Разходите за възнаграждения на служители и лица, на които са
възложени дейности по чл. 12 извън лицата по
т. 1“ се заменят с „Разходите за възнаграждения, включително разходите за задължителни
социални и здравни осигурителни вноски
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за сметка на работодателя/възложителя, на
служители и лица, на които са възложени
дейности по чл. 12, извън лицата по ал. 1“.
§ 7. В чл. 15 т. 8 се изменя така:
„8. разходи за наем, лизинг, покупка, застраховка и поддръжка на оборудване, транспортни
средства, сгради и други материални активи,
необходими за управлението и изпълнението
на дейностите по Оперативната програма,
включително за такси за преминаване по
републикански пътища;“.
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1 се изменя така:
„1. „Публична безвъзмездна финансова
помощ“ е безвъзмездната финансова помощ
по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните
разпоредби на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2 и 3, които влизат в сила
от 5 октомври 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10451
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НАРЕДБА

за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен
подпис
Г л а в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към алгоритмите за създаване на частен и
публичен ключ за квалифициран електронен
подпис и към алгоритмите за създаване и
проверка на квалифициран електронен подпис.
Чл. 2. (1) Лицата, които създават частен и
публичен ключ за квалифициран електронен
подпис, и лицата, които създават и извършват
проверка на квалифициран електронен подпис,
са длъжни в процеса на създаването и проверката да спазват изискванията на наредбата.
(2) Когато лицето по ал. 1 е доставчик
на удостоверителни услуги, то е длъжно да
не съхранява или копира частни ключове и
данни за създаването им.
Ч л. 3. Дос та вч и к на у дос т овери т ел н и
услуги, предлагащ и услугата по създаване
на частен и публичен ключ за квалифициран електронен подпис, трябва да поддържа
списък на прилаганите от него за тази цел
алгоритми в „Практика при предоставяне на
удостоверителни услуги“, разработена съгласно изискванията на Наредбата за дейността на
доставчиците на удостоверителни услуги, реда
за нейното прекратяване и за изискванията
при предоставяне на удостоверителни услуги,
приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 15 от 2002 г.).
Г л а в а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
за приемане на Наредба за изискванията
към алгоритмите за създаване и проверка на
квалифициран електронен подпис
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и
проверка на квалифициран електронен подпис.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за изискванията към алгоритмите за
усъвършенстван електронен подпис, приета с
Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 15 от 2002 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

п ъ р в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АЛГОРИТМИТЕ ЗА
КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Чл. 4. (1) Създаването на частен и публичен
ключ за квалифициран електронен подпис се
осъществява чрез използване на алгоритъм,
съответстващ на алгоритъма за създаване
на квалифициран електронен подпис, и при
използване на сигурен източник на случайни
числа.
(2) Хеш алгоритмите и асиметричните
а л г ори т м и за к ва л ифи ц и ра н елек т ронен
подпис трябва да отговарят на изискванията
на наредбата.
(3) Създаването на квалифициран електронен подпис включва:
1. прилагане на хеш алгоритъм за изчисляване на хеш идентификатор на електронното
изявление;
2. прилагане на асиметричен алгоритъм
за подписване;
3. прилагане на метод за допълване.
(4) Използваните алгоритми за квалифициран електронен подпис и изискванията към
тях са посочени в приложението.
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Чл. 5. Алгоритмите за проверка на квалифициран електронен подпис съставляват логическо цяло с алгоритмите за създаването му.
Чл. 6. Съответствието на устройството за
сигурно създаване на подписа с изискванията
на чл. 17, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис се удостоверява
с документ, издаден от акредитирана лаборатория за осъществяване на такава проверка.

§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 16, ал. 2 от Закона за електронния документ
и електронния подпис и влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Хеш алгоритъм“ е математически алгоритъм, чрез който от електронно изявление
с произволна дължина необратимо се създава
хеш идентификатор на изявлението.
2. „Хеш идентификатор“ е число с фиксирана дължина, получено вследствие на прилагане на хеш алгоритъм спрямо определено
електронно изявление.
3. „Сигурен източник на случайни числа“
е метод за генериране на последователност от
числа, в която всяко следващо число не може
да бъде изчислено от предишните.
4. „Метод за допълване (padding)“ е процес,
при който се преобразува хеш идентификаторът
на електронното изявление преди прилагане
на съответния алгоритъм за създаване на
квалифициран електронен подпис.
5. „Мобилни приложения“ са софтуерни
приложения за устройства за сигурно създаване
на подписа, използвани в мобилни телефонни
апарати, работещи под контрола на мобилна
наземна мрежа – GSM и UMTS.
§ 2. С наредбата се въвеждат относимите
изисквания на Решение № 2011/130 на Европейската комисия от 25 февруари 2011 г.
за установяване на минимални изисквания
за трансгранична обработка на документи,
подписани от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно услугите на
вътрешния пазар (OB, L 53/66 от 26.02.2011).

1. Хеш алгоритми:
1.1. SHA-1 (Secure Hash Algorithm);
1.2. SHA-2 (224, 256, 384, 512 бита);
1.3. RIPEMD-160 (Race Integrity Primitives
Evaluation Message Digest) (256, 320 бита).
2. Не се допуска използването на хеш алгоритми MD 4 и MD 5.
3. Допуска се използването и на други, различни от посочените в т. 1, хеш алгоритми,
които са с най-малко същото ниво на сигурност.
4. Дължината на идентификатора на електронното изявление следва да е не по-малка от
160 бита.
5. Асиметрични алгоритми за квалифициран
електронен подпис:
5.1. RSA (Rivest-Shamir-Adleman) с минимална
дължина 1024;
5.2. DSA (Digital Signature Algorithm);
5.3. ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm).
6. Допуска се използване и на други алгоритми,
различни от посочените в т. 5, за създаване на
двойки ключове и за създаване на електронни
подписи, които са с най-малко същото ниво на
сигурност.
7. Приложимите комбинации на асиметрични
и хеш алгоритми спрямо сигурността на квалифицирания електронен подпис по времетраене
са следните:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Издадените преди влизането в сила
на наредбата удостоверения за квалифициран електронен подпис, които не отговарят
на изискванията на наредбата, могат да се
използват в срок до 5 години от влизането в
сила на наредбата.
(2) Базовите и оперативните удостоверения
на доставчиците на удостоверителни услуги,
издадени преди влизането в сила на наредбата, могат да се използват и след изтичането
на срока по ал. 1, но само за управление на
издадени потребителски удостоверения за квалифициран електронен подпис до изтичането
на срока им на валидност.

Приложение
към чл. 4, ал. 4
Изисквания за използваните алгоритми за
квалифицирани електронни подписи

Приложима
комбинация

1 година

3 го- 6 години дини*

20 години*

sha1-with-rsa

1 024

2048

sha256-with-rsa

1 024

1 536

2 048

2048

RSASSA-PSS
with mgf1SHA1Identifier

1 024

1 536

2 048

2048

RSASSA-PSS
with mgf1SHA224Identifier

1 024

1 536

2 048

2048

RSASSA-PSS
with mgf1SHA256Identifier

1 024

1 536

2 048

2048

sha1-with-dsa

1 024

sha1-with-ecdsa

163

sha224-with-ecdsa

224

224

224

224

sha256-with-ecdsa

256

256

256

256

* Приложимата комбинация е допустима само за
базови и оперативни удостоверения.
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8. След изтичането на срока, посочен за
съответната комбинация, трябва да се генерира нова двойка ключове и да се издава ново
удостоверение за квалифициран електронен
подпис.
9. Устойчивостта във времето на комбинацията от асиметричен и хеш алгоритъм на
доставчика на удостоверителни услуги трябва
да е по-голяма или равна на устойчивостта във
времето на комбинацията от асиметричен и
хеш алгоритъм, използвана за квалифициран
подпис на краен потребител.
10. За нуждите на мобилни приложения се
допуска използването на комбинацията sha1with-rsa (1024) за издаване на удостоверение
за квалифициран електронен подпис със срок
на валидност не повече от 3 години.
11. При създаването на квалифициран електронен подпис трябва да се използват следните алгоритми: Canonical XML 1.0, Canonical
XML 1.1 и Exclusive XML Canonicalization 1.0.
Допуска се поддържането на други алгоритми
или други версии на алгоритмите по изречение първо с оглед осигуряване на оперативна
съвместимост за проверка на подписа.
10452

РЕШЕНИЕ № 650
ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Бояново“, разположено в землището на с. Бояново,
община Елхово, област Ямбол, на „ПСФ
Мостинженеринг“ – АД, Ямбол
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите и
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Бояново“, разположено в землището на с.
Бояново, община Елхово, област Ямбол, на
„ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол.

ВЕСТНИК
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2. Определя концесионна площ с размер
131 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите от № 1 до
№ 10 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за концесионер без търг или
кон к у р с „ПСФ Мо с т и н женери н г “ – А Д ,
Ямбол.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива доломити в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
доломити;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
доломити;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства, на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуването му и въз основа на решение,
с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или положително решение по ОВОС,
или решение за оценка на съвместимостта по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие,
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.2. цялостен работен проект за ликвидация и консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на концесионната
площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът става неразделна част от концесионния договор;
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5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за календарната
година, в която е подписан договорът, срокът
за представяне е 8 месеца от подписване на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
утвърждаване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
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5.2.10. да не извършва взривни работи на
разстояние, по-близко от 2000 м от населените места, и да спазва стриктно правилата
и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
и условията по концесията по това решение;
условията и сроковете за упражняване на
правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да не ограничава концесионера да
осъществява правата си по концесията освен
в случаите, уредени в нормативен акт и в
концесионния договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните
богатства в границите на находището по т. 1
без право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на човешкото здраве, околната
среда, водите, земеделските земи и горите,
защитените със закон територии и обекти,
в т.ч. влезлите в сила актове и предписания
на компетентните органи по околна среда,
както и влезлите в сила актове за опазване
на недвижими културни ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред;
6.2.2. да спазва нормативните изисквания
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
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6.2.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти и проектите по т. 5.2.2;
6.2.4. да не изгражда строежи (сгради и
съоръжения) върху площта на находището
на подземното богатство;
6.2.5. да спазва законосъобразните указания, давани от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма при съгласуване на
проектите по т. 5.2.2;
6.2.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.7. да изпълнява съгласуваните с министъра на икономиката, енергетиката и туризма
цялостен работен проект и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Концесионният договор влиза в сила
от 17 януари 1997 г. – датата на прехвърляне
на собствеността при приватизацията.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер 3816 лв. и дължимия данък върху
добавената стойност (ДДС) върху нея и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
датата на сключване на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията се определя
в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение плюс дължимия ДДС върху него
за предходния период и се представя на концедента до 7 дни преди изтичане валидността
на предходната гаранция;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от стойността на необходимите
парични средства, предвидени за опазване на
околната среда и за рекултивация в проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първите 14 години от срока на
концесията гаранцията по т. 8.2 се представя
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на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор;
8.2.5. в случай че концесионерът предпочете
друго финансово обезпечение, предвидено в
чл. 63а, ал. 2 от Закона за подземните богатства, то се договаря от страните и е съществен
елемент от концесионния договор.
8.3. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.4. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане (възнаграждение), върху което
се начислява и ДДС, както следва:
9.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера в срок до
30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
9.2. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.3. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.4. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.5. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.4
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
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9.6. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (6-месечие)
от срока концесията не може да бъде по-нисък
от 3816 лв. – сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 12 720 тона
на шестмесечие добита суровина и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.5.
10. Концесионното плащане се дължи от
концесионера, както следва:
10.1. В 30-дневен срок от датата на сключване на концесионния договор – еднократна
сума от сбора на дължимите плащания за
всек и месец, за който концесионерът не
дока же плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є – за периода до подписване
на концесионния договор.
10.2. До 30-о число на месеца, следващ
съответния период – за периодите след подписване на концесионния договор.
10.3. Част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.6, се внася в приход на
Община Елхово по ред, определен в концесионния договор.
11. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.6 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
12. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
12.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
12.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
13. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координати на точките на концесионната
площ на находище „Бояново“
Координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1.

9516643,4

4617535,5

2.

9516838,5

4617587,9

3.

9516997,1

4617497,0

4.

9517124,1

4617433,0

5.

9517215,9

4617229,9

6.

9517290,9

4617190,4

7.

9517124,9

4617079,9

8.

9517088,9

4617189,0

9.

9516727,9

4617384,5

10.
10328

9516714,0

4617415,0

РЕШЕНИЕ № 651
ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Градец“,
участъци „Южен“ и „Градище“, разположено в
землището на с. Градец, община Костинброд,
Софийска област, на „Пътища и съоръжения“ – ЕАД, София
На основание § 4а във връзка с § 4, ал. 1 и
4 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за концесиите, § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите и
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Градец“, участъци „Южен“ и „Градище“, разположено в землището на с. Градец, община
Костинброд, Софийска област, на „Пътища
и съоръжения“ – ЕАД, София. Площта, покриваща находището, е с размер на участък
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„Южен“ – 49,9 дка, определена с координати
на граничните точки от № 1 до № 10 включително, и на участък „Градище“ – 38,5 дка,
определена с координати на граничните точки
от № 1 до № 12 включително, съгласно координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ в размер
116,3 дка с координати на граничните точки
от № 1 до № 15 включително съгласно схема
на концесионната площ и списък на координатите на крайните точки в координатна система „1970 г.“, включваща площта на участък
„Южен“ – 49,9 дка, определена с координати
на граничните точки от № 1 до № 10 включително, и на участък „Градище“ – 38,5 дка,
определена с координати на граничните точки
от № 1 до № 12 включително, както и площите, необходими за извършване на всички
свързани с концесията дейности, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за концесионер без търг или
конк у рс „Пътища и съоръжени я“ – ЕА Д,
София.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
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след съгласуването му цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. цялостен работен проект за ликвидация и консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на концесионната
площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за календарната
година, в която е подписан договорът, срокът
за представяне е 8 месеца от подписването на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
утвърждаване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
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5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
5.2.11. да спазва стриктно правилата и
нормите за извършване на взривни работи.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения и условията по концесията; условията и сроковете
за упражняване на правото за едностранно
прекратяване на договора се определят в
концесионния договор.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да не ограничава концесионера да
осъществява правата си по концесията освен
в случаите, уредени в нормативен акт и в
концесионния договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните
богатства в границите на находището по т. 1
без право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да спазва действащото законодателство;
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6.2.2. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на горите, земеделските земи,
компонентите на околната среда, защитените
територии и защитените зони, чрез извършване оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.);
6.2.3. да спазва изискванията за опазване
и закрила на културното наследство, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред;
6.2.4. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.5. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.6. да не изгражда строежи (сгради и
съоръжения) върху територията на участъците
по т. 1 от находището на подземни богатства;
6.2.7. да спазва законосъобразните указания, давани от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма при съгласуване на
проектите по т. 5.2.2;
6.2.8. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.9. да изпълнява съгласуваните с министъра на икономиката, енергетиката и туризма
цялостен работен проект и годишни работни
проекти.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Концесионният договор влиза в сила от
3 ноември 2006 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
се определя в размер на сумата, посочена в
т. 9.6, плюс дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) върху нея и се представя
на концедента в 30-дневен срок от датата на
сключване на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията се определя в
размер 50 на сто от концесионното плащане
плюс дължимия ДДС върху него за предходния
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период и се представя на концедента до 7 дни
преди изтичане валидността на предходната
гаранция;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от стойността на необходимите
парични средства, предвидени за опазване на
околната среда и за рекултивация в проекта
по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първите 5 години от срока на
концесията гаранцията по т. 8.2 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор;
8.2.5. в случай че концесионерът предпочете
друго финансово обезпечение, предвидено в
чл. 63а, ал. 2 от Закона за подземните богатства, то се договаря от страните и е съществен
елемент от концесионния договор.
8.3. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.4. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане (възнаграждение), върху което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв., дължимо от концесионера в срок до
30 дни от датата на сключване на концесионния договор.
9.2. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
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9.3. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.4. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.5. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.4
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация от Националния статистически
институт при базова информация на цените
за 2005 г.
9.6. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 7722 лв. без ДДС – сумата, определена на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока на
концесията – 25 740 тона за шестмесечие (9750
куб. м), и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.5.
10. Концесионното плащане се дължи от
концесионера, както следва:
10.1. В 30-дневен срок от датата на сключване на концесионния договор – еднократна
сума от сбора на дължимите плащания за
всек и месец, за който концесионерът не
дока же плащането на кариерна такса по
Закона за местните данъци и такси, заедно
със законната лихва върху тях до датата на
изплащането є – за периода до подписване
на концесионния договор.
10.2. До 30-о число на месеца, следващ
съответния период – за периодите след подписване на концесионния договор.
10.3. Част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.6, се внася в приход на
Община Костинброд по ред, определен в
концесионния договор.
11. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.6 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
12. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
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12.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
12.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
13. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътища и съоръжения“ – ЕАД, София, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координати на точките на концесионната
площ на находище „Градец“, участъци „Южен“
и „Градище“
Координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1.

8487783,0

4623000,0

2.

8487867,0

4623000,0

3.

8487914,0

4622912,0

4.

8487931,5

4622835,8

5.

8487946,8

4622736,0

6.

8487785,5

4622580,0

7.

8487810,0

4622512,0

8.

8487761,0

4622465,0

9.

8487627,0

4622443,5

10.

8487561,5

4622511,0

11.

8487541,0

4622580,5

12.

8487587,0

4622657,5

13.

8487639,5

4622696,0

14.

8487738,0

4622835,5

15.

8487767,5

4622911,5

10329
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РЕШЕНИЕ № 652
ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Горно
Лешко“ – участък „Велковци“, разположено в
землището на с. Лешко, община Благоевград,
област Благоевград
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Горно
Лешко“ – участък „Велковци“, разположено в
землището на с. Лешко, община Благоевград,
област Благоевград, на „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград.
2. Определя концесионна площ в размер
25,866 дка, включваща площта на утвърдените
запаси от находище „Горно Лешко“, участък
„Велковци“, и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 7 включително по контура на запасите и
ресурсите в координатната система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определ я за концесионер „Благоустройствени строежи“ – ООД, Благоевград,
притежаващо Удостоверение за търговско
откритие № 0073 от 6 м
арт 2003 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – доломити, от находището
по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
доломити;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
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5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
5.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
5.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
5.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
5.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
5.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
5.2.1.6. спазва изискванията на Наредба
№ 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ,
бр. 63 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2011 г.);
5.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
5.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.3. да извърши инвестиции в размер, не
по-малък от 60 хил. лв., за първия петгодишен
период от датата на подписване на концесионния договор;
5.2.4. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
5.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; срокът за представяне е
6 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.4.2. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 6 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
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5.2.4.3. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
включващ количествено-стойностни сметки и
анализи по отделните видове дейности; срокът за представяне е 6 месеца от влизането
в сила на концесионния договор; проектът
за рекултивация става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.4.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е 6 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след одобряване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.5. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.6. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по
ред, определени в концесионния договор, за
всяко обстоятелство, което може да създаде
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за
безопасността и здравето на населението,
както и от разрушаване или увреждане на
културни ценности;
5.2.7. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация
за дейностите по концесията съгласно действащата нормативна уредба и да я предоставя
за проверка в съответствие с условията на
сключения договор, както и всяка информация,
поискана от представителите на концедента,
относно дейността;
5.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
5.2.8.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства – до
15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
5.2.8.2. отчет за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и отчет за
изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
5.2.8.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
5.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
5.2.10. да извърши техническа ликвидация и
биологична рекултивация за своя сметка при
условия и в срокове, определени в одобрените
цялостен работен проект и годишни работни
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проекти за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
5.2.11. да актуализира периодично (на всеки
3 години от концесията) цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
цялостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
5.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
5.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основни задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
на условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на дейностите по концесията, след като такова бъде поискано, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор;
5.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство може
да започне след влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и оценка за съвместимост, с което се
одобрява, или решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка
на подземни богатства по т. 1 по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие, и след съгласуване
с министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите по т. 5.4.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и гори, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред.
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6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
6.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични изисквания.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.8. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.8.1. да спазва действащото законодателство;
6.8.2. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на здравето на хората, околната
среда, водите, земеделските земи и горите,
защитените със закон територии и обекти,
в т.ч. чрез извършване на оценка за съвместимостта на добива на подземни богатства
съгласно Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от
2007 г.), както и изискванията за опазване
на недвижимите културни ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред;
6.8.3. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.8.4. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище „Горно Лешко“, участък
„Велковци“ – приложение към концесионния
договор, представена от „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград;
6.8.5. да осъществява концесионна дейност
само върху територии от концесионната площ,
върху които е придобил право на собственост
или върху които има учредено право на ползване или договор за наем със собственика
на земята;
6.8.6. да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и
влязъл в сила подробен устройствен план,
който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и
местните и/или републиканските пътища;
6.8.7. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

6.8.8. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите по
т. 5.2.4;
6.8.9. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.8.10. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти.
7. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните и
представяне на банковата гаранция по т. 9.2.
8. Срокът на концесията започва да тече
от датата на подписване на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и договорни неустойки.
9.2. Първата годишна банкова гаранция
се представя от концесионера при подписването на концесионния договор и е в размер
21 146 лв. и ДДС върху тази сума.
9.3. За всяка следваща година банковата
гаранция е 50 на сто от стойността на концесионното плащане и дължимия върху него
ДДС за предходната година и се представя на
концедента не по-късно от 7 дни преди изтичане валидността на предходната гаранция.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Финансовото обезпечение се представя под
формата на доверителна банкова сметка, в
която концесионерът отчислява ежегодно
сума в размер 1/35 част от стойността на
необходимите парични средства, предвидени
в проекта за рекултивация, за обезпечаване
на поетите задължения, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и за
рекултивация.
9.5. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
10.1. Седем на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
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определя въз основа на данни, предоставени
от концесионера.
10.2. Стойността на концесионното плащане за единица добито подземно богатство
е не по-ниско от 0,30 лв./тон и се индексира
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
от 2005 г.
10.3. Концесионерът внася минима лно
парично концесионно плащане на база 6473
тона/шестмесечие и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.2.
10.4. Годишното парично концесионно
плащане се внася от концесионера на две
вноски до 30 дни след изтичане на съответното
шестмесечие по сметка, посочена от концедента. Начинът на изчисляване и сроковете
за заплащане се определят в концесионния
договор.
11. При условия и по ред, уговорени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
12. Част от концесионното плащане в размер
50 на сто от внесената сума, определена по
реда на т. 10.3 или 10.4, се внася по бюджета
на Община Благоевград, област Благоевград,
по ред, определен в концесионния договор.
13. Размерът на концесионното плащане
се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Благоустройствени
строежи“ – ООД, Благоевград, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Горно Лешко“ – участък
„Велковци“
координатна система „1970 г.“
№

Х

У

1.

4519242,0

8466566,0

2.

4519370,0

8466614,0

3.

4519356,0

8466723,0

4.

4519328,0

8466754,0

5.

4519181,0

8466733,0

6.

4519182,0

8466662,0

7.
10330

4519233,0

8466594,0

РЕШЕНИЕ № 673
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи,
от находище „Житосвят“, разположено в
землищата на с. Орлинци, община Средец, и
с. Житосвят, община Карнобат, област Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, от находище
„Житосвят“, разположено в землищата на
с. Орлинци, община Средец, и с. Житосвят,
община Карнобат, област Бургас, който се
извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. Площта, покриваща
находището, е с размер 142 093 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки по
контура на запасите от № 1 до № 9 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
195 138 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Житосвят“, както и необходимите
площи за осъществяване на дейността по
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концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 11 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Берил“ – ООД,
Бургас – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0393 от 19 януари 2009 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след:
5.3.1. съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка на подземните богатства – трахити и трахитови туфи,
от находище „Житосвят“;
5.3.2. влизане в сила на решение по оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)
и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони, с което
се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е
преценено да не се извършва такава оценка;
5.3.3. разрешение за извършване на дейностите по добива на подземно богатство от
находището, издадено по реда на Закона за
пътищата и Наредбата за специално ползване
на пътищата.
5.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
5.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
5.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
5.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
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5.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
5.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
5.8. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост или върху които
има учредено право на ползване или договор
за наем със собственика на земята, и след
приключване на съответните процедури за
промяна на предназначението на поземлените имоти.
5.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива трахити и трахитови туфи
от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – трахити и трахитови туфи;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
трахити и трахитови туфи;
6.1.5. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписване на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства по т. 1;
6.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
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6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да влож и инвестиции за първи я
тригодишен период от срока на концесията
в размер 1 513 629 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. изменения и допълнения на цялостния проект за ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи – при възникнала необходимост от това;
6.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии, обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества и средно
претеглената им продажна цена по оперативни
данни за съответния период – до 15 дни след
изтичането на съответното шестмесечие;
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6.2.7.2. окон чателен годишен от чет за
действително добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период – до 15 януари на
следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
6.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 6.2.4.4;
6.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора и/или при
нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
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7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година гаранцията е в
размер 4770 лв. и се представя на концедента
в 30-дневен срок от датата на подписване на
концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 50 на сто от концесионното плащане за предходната година и се представя на
концедента в 30-дневен срок преди изтичане
на предходната гаранция;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответната година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
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10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2385 лв., определен на базата на 7950 тона
добити трахити и трахитови туфи и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на
Община Средец и Община Карнобат съобразно пропорционалното разпределение на
концесионната площ върху територията на
съответната община, което е, както следва:
Община Средец – 98,2 на сто, и Община Карнобат – 1,8 на сто.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
12. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Берил“ – ООД, Бургас.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Житосвят“
координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

9 546 504

4 634 698

2.

9 546 575

4 634 786

3.

9 546 738

4 634 979

4.

9 546 989

4 635 101

5.

9 547 170

4 635 101

6.

9 547 275

4 634 930

7.

9 547 240

4 634 870

8.

9 547 080

4 634 790

9.

9 546 900

4 634 715

10.

9 546 700

4 634 670

11.

9 546 545

4 634 650

10453

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното
облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 в
раздел III „Униформено облекло за служебно
ползване от държавни служителие на МВР“
в т. 3 „Специално облекло за държавни служители на МВР“ се създава т. 3.7:
„3.7. Специално облекло за държавни служители от СОВН при ГДГП:
Специално облекло за летателния състав,
изпълняващ летателна програма:
1. яке от лицева кожа, подплатено с копринен хастер;
2. подбоне от копринен хастар;
3. костюм зимен летателен от шлиферен
плат с пилотка;
4. гащеризон летен летателен от шлиферен
плат и пилотка;
5. обувки летателни;
6. бельо с дълги ръкави и крачоли от вълнен трикотаж;
7. фланела с висока яка;
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8. бельо трикотажно с дълги ръкави и
крачоли;
9. ръкавици от лицева кожа с подплата;
10. ръкавици от лицева кожа без подплата;
11. кърпа за лице хавлиена;
12. джапанки;
13. шалче копринено синьо;
14. палто от лицева кожа.
Специално облекло за авиоинженери и авио
техници, неизпълняващи летателни програми:
1. костюм от шлиферен план, зимен подплатен (гащеризон и яке);
2. костюм от шлиферен плат, пригоден
(полугащеризон и яке);
3. гащеризон летен работен от ПЕ трико;
4. пилотка зимна;
5. пилотка лятна;
6. фланелка памучна с къси ръкави;
7. боне кожено техническо зимно;
8. ръкавици кожени с подплата с пет пръста;
9. обувки летателни;
10. сандали.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 в
раздел II „Отличителни знаци към униформеното облекло на слжителите от МВР“ в т. 2
се правят следните изменения:
1. В т. 2.2 думата „ОХРАНИТЕЛНА“ се
заменя с „ДИРЕКЦИЯ“, а думата „ПОЛИЦИЯ“ се заменя с „МИГРАЦИЯ“.
2. Точка 2.4 се изменя така:
„2.4. Емблема за ГДБОП – жакардова
тъкана, в неправилна изпъкнала (стилизирана) елипсовидна форма с размери надлъжно
100 мм и по хоризонтала – 80 мм, представляваща овален щит в тъмножълт цвят, с
вълнообразен външен черен кант. В средата
на щита на тъмносин (петролно синьо) фон е
изобразен изправен жълт лъв, обърнат надясно, държащ стилизиран щит, представляващ
трибагреник с нак лонени надясно ивици.
В средата на зелената ивица е разположен
сноп от вързани пръчки. Тъмносиният фон е
ограден от жълта елипсовидна ивица с черен
кант, като в горната част е разположен надпис
„МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ“, а в долната част по средата – надпис
„ГДБОП“.“
Министър: Цв. Цветанов
10289

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за изискванията за качество
и контрол за съответствие на пресни плодове
и зеленчуци (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чрез дирекция „Растениевъдство“ се заличават.
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2. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“,
думите „областните дирекции „Земеделие“ се
заменят с „областните дирекции „Безопасност
на храните“, а думите „и организира тяхното
обучение“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерството на земеделието и
храните организира и извършва обучението
на инспекторите.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите
„издадени от министъра на земеделието и
храните“ се заменят с „издадени от изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „чл. 3, параграф
3б на Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне
на правила за прилагане на регламенти (ЕО)
№ 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007
на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (обн., OB, бр. L 35 от 31.12.2007 г.)“ се
заменят с „чл. 4, параграф 6 на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (Регламент
(ЕС) № 543/2011)“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „код по БУЛСТАТ“
се заличават.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието и храните“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В а л . 2 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1580/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 543/2011“.
2 . В а л . 4 д у м и т е „ Ре г л а м е н т (Е О)
№ 1580/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 543/2011“.
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Физическите и юридическите лица
по чл. 7 са длъжни да отразяват:
1. име на продукта – във фактурата, и
2. номер на фактурата, или
да посочат страна на произход, клас на качество, местоназначение, а когато го изисква
специфичният стандарт – и сорт, размер и
еднородност на продукта, или да посочат, че
продуктът е предназначен за преработка – в
другите придружаващи партидата документи.“
§ 7. В чл. 12 думите „чл. 6 от Регламент
(ЕО) № 1580/2007“ се заменят с „чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 543/2011“.
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§ 8. В чл. 17, ал. 1 думите „приложение
VІ към чл. 20, параграф 1 на Регламент (ЕО)
№ 1580/2007“ се заменят с „приложение V
към чл. 17, параграф 1 на Регламент (ЕС)
№ 543/2011“.
§ 9. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато при износ или от внос качеството на партидата пресни плодове и зеленчуци и нейното означение съответстват на
изискванията на стандартите за предлагане
на пазара, инспекторът издава сертификат за
съответствие с пазарните стандарти на Европейския съюз за пресни плодове и зеленчуци
съгласно чл. 12, 13 и 14 на Регламент (ЕС)
№ 543/2011 – приложение ІІІ на Регламент
(ЕС) № 543/2011.“
§ 10. В чл. 23, ал. 1 след думите „по искане на търговеца“ се добавя „след подадена
от него заявка-образец съгласно приложение
№ 3 до директора на областната дирекция
„Безопасност на храните“.
§ 11. В § 1, т. 15 от раздел „Допълнителни
разпоредби“ думите „член 13 на Регламент
(ЕО) № 1580/2007“ се заменят с „чл. 15 на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011“,
а думите „приложение ІV на Регламент (ЕО)
№ 1580/2007“ се заменят с „приложение ІV на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011“.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 21, ал. 2
„Образец на констативен протокол“ думите
„Министерство на земеделието и храните“ се
заменят с „Българска агенция по безопасност
на храните“, а дирекция „Растениевъдство“ – с
дирекция „Растителна защита и контрол на
качеството“, София 1040, бул. Христо Ботев 17“.
§ 13. Създава се приложение № 3 към
чл. 23, ал. 1:
„Приложение № 3
към чл. 23, ал. 1
Образец на заявка:
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“
ГР. ........................................
З А Я В К А
за извършване на контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци по желание на търговец/
производител
1. Данни за заявителя:
наименование/име/
търговска фирма/едноличен търговец/земеделски
производител:
2. Трите имена на лицето,
представляващо търговската фирма, на едноличен търговец, на земеделски производител:
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3. ЕИК, № на регистрационна карта за земеделски
производител:
4. Седалище и адрес на управление: населено място, улица, №, ж.к., бл.,
вх., ап.:
5. Телефон за контакти:
6. Видове и количества плодове и зеленчуци, заявени
за контрол:
7. Търговски обект, склад,
транспортно средство или
друго място за извършване на проверката:
8. Адрес на обекта по т. 7:
9. Дата и час на извършване
на проверката:

Дата: ………………........,
гр. ..............................
Подпис на заявителя: ………………
Печат:“.
За министър: Цв. Димитров
10346

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за установяване на владеенето
на български език и професионалната терминология на български език от чужденците
за упражняване на медицинска професия в
Република България (ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „стоматолог“ се заменя
с „лекар по дентална медицина“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпитът за установяване на владеенето
на български език и професионална терминология на български език от лицата по чл. 2
и 3 се организира и провежда от Центъра за
контрол и оценка на качеството на училищното
образование (ЦКОКУО).“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорът на ЦКОКУО назначава
комисия от специалисти, която провежда изпита, като в нейния състав задължително се
включва медицински специалист, упражняващ
съответната професия и по възможност владеещ
съответния чужд език.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
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„(3) Удостоверението за владеене на български език и професионалната терминология
на български език се издава от министъра на
образованието, младежта и науката или от
упълномощено от него лице по образец (приложение № 2).“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 3“ се поставя запетая и се
добавя „т. 1“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след текста в скобите
и думите „провеждан от МОН“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на резултатите от проведения изпит и решението на комисията директорът на ЦКОКУО предлага на министъра на
образованието, младежта и науката да издаде
или да откаже да издаде на съответното лице
удостоверение по чл. 6, ал. 3.“
§ 4. Навсякъде в чл. 8 абревиатурата „МОН“
се заменя с „ЦКОКУО“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 2
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 6. В заключителните разпоредби, параграф
единствен, след думите „ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „министъра на образованието и науката“, „Министерството на образованието и науката“ и
„МОН“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и
науката“ и „МОМН“.
Министър на образованието,
младежта и науката
С. Игнатов
Министър на здравеопазването:
Ст. Константинов
10349

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 29 август 2011 г.

за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи
на моторни превозни средства
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и завършване
на обучение за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторни превозни средства
(МПС) от категориите и подкатегориите по
чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по
пътищата (ЗДвП).
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Чл. 2. Успешно завършеното обучение за
провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация и/или удостоверение за допълнително обучение.
Чл. 3. Лицата, на които са издадени документите по чл. 2, имат право да провеждат
изпитите по реда на Наредба № 38 от 2004 г.
за услови ята и реда за провеж дането на
изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на МПС и
реда за провеждане на проверочните изпити
(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44
от 2006 г., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 и 50 от
2010 г. и бр. 33 от 2011 г.).
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите и организация
на обучението за провеждане на практическите изпити
Чл. 4. (1) Кандидатите за обу чение за
провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС от подкатегория „В1“
и категории „М“, „В“, „Ттб“, „Ттм“ и „Ткт“
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. за психологическа годност съгласно
разпоредбите на глава втора от Наредба № 36
от 2006 г. за изискванията за психологическа
годност и условията и реда за провеждане
на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачи на МПС
и на председатели на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за регистрация за
извършване на психологически изследвания
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от
2007 г. и бр. 18 и 89 от 2010 г.);
2. да имат завършено висше образование;
3. да са навършили 27 години при започване
на обучението за провеждане на практически
изпити на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС;
4. да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „В“ не по-малко
от 5 години.
(2) Кандидатите за обучение за провеждане
на практическите изпити на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории „А1“, „С1“,
„С1+Е“, „D1“, „D1+Е“ и категории „А“, „В+Е“,
„С“, „С+Е“, „D“, „D+Е“ трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са провеждали изпити за водачи на
МПС от категория „В“ най-малко 3 години;
2. за психологическа годност съгласно
разпоредбите на глава втора от Наредба № 36
от 2006 г. за изискванията за психологическа
годност и условията и реда за провеждане
на психологическите изследвания на кан-
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дидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачи на МПС
и на председатели на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за регистрация за
извършване на психологически изследвания;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС за категорията/подкатегорията,
за която се обучават да провеждат изпити.
Чл. 5. (1) Обучението за провеждане на
изпити на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС се
извършва от висши училища, акредитирани
по реда на Закона за висшето образование.
(2) Висшите училища по ал. 1 организират
и провеждат:
1. обучение за придобиване на първоначална
квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС от подкатегория „В1“
и категории „М“, „В“, „Ттб“, „Ттм“ и „Ткт“;
2. обучение за придобиване на допълнителна квалификация за провеждане на изпити на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории
„С1“, „С1+Е“, „D1“, „D1+Е“ и категории „В+Е“,
„С“, „С+Е“, „D“, „D+Е“;
3. обучение за придобиване на допълнителна
квалификация за провеждане на изпити на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория
„А1“ и категория „А“;
4. периодично обучение по чл. 153а ЗДвП;
5. допълнително обучение по чл. 29а, ал. 3
от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и
реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за
управление на МПС и реда за провеждане на
проверочните изпити.
(3) Обучението по ал. 2, т. 2 и 3 може да
се провежда само след успешно завършено
обучение по ал. 2, т. 1.
(4) Организацията на обучението по чл. 5,
ал. 2, т. 1, 2 и 3, максималният брой на обучаваните, преподавателският състав, материалната база и учебната площ се определят с
правилника за дейността на висшето училище.
Чл. 6. (1) Висшите училища провеждат
обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 в съответствие с учебна документация, утвърдена
от министъра на образованието, младежта
и науката след съгласуване с министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
(2) Обу чението по чл. 5, ал. 2, т. 4 се
провежда от висшите училища по учебна
документация, съгласувана с изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „А А“).
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(3) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 5 се провежда от висшите училища по индивидуален
учебен план, съгласуван с изпълнителния
директор на ИА „АА“.
Чл. 7. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1,
2 и 3 включва теоретична и практическа
подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява
под формата на лекции, семинарни упражнения и практически упражнения.
(3) Практическата подготовка се осъществява под формата на практически упражнения
и практически стаж в ИА „АА“ не по-малко
от 80 астрономически часа.
Чл. 8. (1) Преподаватели по теоретична и
практическа подготовка могат да бъдат:
1. за лекциите – хабилитирани лица или
преподаватели с образователна и нау чна
степен „доктор“ от научна област в съответствие с утвърдената учебна програма, както и
нехабилитирани преподаватели (за не повече
от 50 % от часовете) с образователно-квалификационна степен „магистър“ от област
на висшето образование и професионално
направление, съответстващо на утвърдената
учебна програма;
2. за семинарните и практическите упражнения – преподаватели с образователноквалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ от област на висшето образование
и професионално направление, съответстващо
на утвърдената учебна програма.
(2) За преподаватели могат да се привличат
и представители на ИА „АА“ и представители на браншовите организации на лицата по
чл. 152, ал. 3 ЗДвП, провеждащи обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Чл. 9. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1
завършва с държавни изпити – теоретичен
изпит и практически изпит.
(2) Държавните изпити по ал. 1 се провеждат от държавна изпитна комисия, която
се състои от председател и най-малко двама
членове. Председателят на комисията е хабилитирано лице в областта на техническите
науки. В комисията могат да бъдат включени
и външни за висшето училище хабилитирани лица от научни области в съответствие с
утвърдените учебни програми за обучението
за провеждане на изпити, както и изтъкнати
специалисти от практиката. Съставът на всяка
изпитна комисия се определя със заповед на
ректора на висшето училище или на оправомощения за това ръководител на основното
структурно звено, провеждащо обучението.
(3) На лицата, успешно издържали изпитите
по ал. 2, се издава свидетелство за професионална квалификация.
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Чл. 10. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 2
и 3 завършва с теоретичен изпит и практически изпит.
(2) Изпитите се провеждат от комисия,
която се състои от председател и най-малко
двама членове. Председателят на комисията е
хабилитирано лице в областта на техническите
науки. В комисията могат да бъдат включени
и външни за висшето училище хабилитирани лица, както и изтъкнати специалисти
от практиката. Съставът на всяка изпитна
комисия се определя със заповед на ректора
на висшето училище или на оправомощения
за това ръководител на основното структурно
звено, провеждащо обучението.
(3) На лицата, успешно издържали изпитите
по ал. 1, се издава удостоверение за допълнително обучение.
Чл. 11. Лицата, които не са издържали
успешно изпитите по чл. 9, ал. 1 и чл. 10,
ал. 1, имат право на допълнително явяване на
изпити до 2 пъти в срок от 1 година считано
от датата на провеждане на изпита.
Чл. 12. (1) Периодичното обучение по чл. 5,
ал. 2, т. 4 завършва с изпит под формата на
комплексен тест върху изучаваните учебни
дисциплини.
(2) На лицата, успешно издържали изпита
по ал. 1, се издава удостоверение за допълнително обучение.
Чл. 13. Съдържанието на свидетелствата
за професионална квалификация и на удостоверенията за допълнително обучение се
определя съответно съгласно чл. 8, ал. 2 и
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните
документи, издавани от висшите училища,
приета с ПМС № 215 от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г.
и бр. 33 от 2011 г.).
Чл. 14. Дубликати на сви детелства за
професионална квалификация и на удостоверения за допълнително обучение се издават
по реда на чл. 5 от Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните
документи, издавани от висшите училища.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Тази наредба въвеж да изисквани я
на Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно свидетелствата за управление на
превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 153, т. 3 от Закона за движението по
пътищата и е съгласувана с министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
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§ 3. Лицата, които притежават удостоверения за професионална квалификация за
провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС, издадени до влизане в сила на тази
наредба, запазват правата си, като подлежат на
контрол за спазване на изискванията относно
осигуряване на качеството съгласно чл. 29а
от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и
реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за
управление на МПС и реда за провеждане на
проверочните изпити.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
10387

НАРЕДБА № 4
от 3 септември 2011 г.

за условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и
редът за финансово подпомагане на младежки
дейности на национално ниво.
Чл. 2. Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ изпълнява,
координира и подпомага национална програма
за младежта, наричана по-нататък „програма“.
Чл. 3. Програмата се приема от Министерския съвет и средствата за нейното изпълнение
се осигуряват в рамките на определените
бюджетни средства в съответната година.
Чл. 4. Информацията и документите за
програмата са публични и се предоставят чрез:
1. интернет страницата на Министерството
на образованието, младежта и науката;
2. интернет страницата на Национален
център „Европейски младежки програми и
инициативи“;
3. по електронен път, в случай че съществува пречка предоставянето на информация
да се осъществи по реда на т. 1 и 2.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Условия за кандидатстване и финансиране
на проекти
Ч л. 5. По п р ог ра мат а с е фи на нси рат
организации, регист рирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза
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и имащи за цел и/или предмет на дейност
подкрепа на младежки дейности и осъществяващи младежки дейности.
Чл. 6. Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ не финансира проекти за младежки дейности по
реда на наредбата:
1. на политически партии и организации,
професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
2. свързани с инвестиционна, търговска
или друга дейност със стопански характер;
3. целящи дарения, стипендии или благо
творителни дейности;
4. за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани
с търговска цел;
5. за пътувания в страната и в чужбина с
цел отдих;
6. за спортни състезания;
7. за дейности и проекти за предоставяне
на социални услуги за деца;
8. на организации, чиито договорни отношения с Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ са приключили с принудително събиране на вземания/задължения/суми и/или възстановяване
по съдебен ред.
Чл. 7. Националният център „Европейски младежки програми и инициативи“ не
финансира:
1. дейности, реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението
на проекта;
2. проекти на организации, чиито договорни
отношения с Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ при
предходно финансиране по програмата не са
приключили;
3. проекти на организации, в които е
подадена невярна, неточна и/или непълна
информация при попълването на декларация
по чл. 10, ал. 1, т. 8 и 10 и по смисъла на т. 2.
Раздел II
Ред за кандидатстване
Чл. 8. (1) Националният център „Европейски младежки програми и инициативи“
разработва формуляр за кандидатстване и
съпътстващи документи по програмата.
(2) Образецът на формуляра и съпътстващите документи по програмата се утвърждават
от изпълнителния директор на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“.
(3) Кандидатстващите по програмата организации представят проектни предложения
пред Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ по утвърдените
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формуляри и съпътстващи документи в обявените от Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ срокове.
(4) Формулярът, както и съпътстващите го
документи по чл. 10 се подават на хартиен и
на електронен носител.
Чл. 9. При наличието на непопълнени
и/или изменени части от формуляра, липсващи приложения, подписи и/или печат на
организацията проектът не се разглеж да по
същество и не подлежи на финансиране.
Чл. 10. (1) Към формуляра по чл. 8 кандидатстващите организации задължително
прилагат следните документи:
1. копие от съдебната регистрация на кандидатстващата организация;
2. удостоверение от съда за актуалното
състояние на кандидатстващата организация,
издадено не по-късно от 1 месец преди датата
на внасяне на проекта за разглеждане;
3. копие от регистрация по ЕИК на кандидатстващата организация;
4. удостоверения за липсата на парични
задължения на кандидатстващата организация
към държавата, в т. ч. за липсата на задължения към Националната агенция за приходите
и на задължения към осигурителни фондове,
издадено не по-късно от 1 месец преди датата
на внасяне на проекта за разглеждане;
5. удостоверение за липсата на парични
задължения на кандидатстващата организация
за данъци и такси към общината по постоянен
адрес, съответно седалище, на задълженото
лице, издадено не по-късно от 1 месец преди
датата на внасяне на проекта за разглеждане;
6. протокол за прието решение на управителния орган на организацията за кандидатстване с проект пред Национа лни я
център „Европейски младежки програми и
инициативи;
7. документ за открита банкова сметка
или финансова идентификация по образец,
заверени от обслужващата банка;
8. декларация от председателя на управителния съвет на кандидатстващата организация,
с която той удостоверява, че информацията
във формуляра е вярна и пълна;
9. в случаите, когато проектът се осъществява съвместно с друго юридическо лице с
нестопанска цел, регистрирано за извършване
на общественополезна дейност, се прилагат
потвърдителни писма или договори, доказващи конкретни ангажименти за финансиране,
експертно участие или друг вид партньорство;
10. декларация от представляващия и от
всички членове на управляващите органи на
кандидатстващата организация, както и на
представляващите лица на партньора, удос-
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товеряваща липса на свързани лица с друга
кандидатстваща организация или организация, която има текущ проект по програмата;
11. декларация, че кандидатстващата организация не е обявена в несъстоятелност или
е в процес на ликвидация, не се управлява
от назначен от съда синдик, не е сключвала
споразумения с кредитор за погасяване на
задълженията му и не е преустановила дейността си, както и че лицата, представляващи
организацията, не са осъдени с влязла в сила
присъда за престъпления, свързани с професионалната им дейност, измама, корупционни
действия, участие в престъпни организации
и други наказуеми престъпни деяния и не са
уличени в допуснати сериозни нарушения и
неспазване на задължения по процедура за
отпускане на средства.
(2) Към формуляра за кандидатстване и в
съответствие със спецификата на отделните
подпрограми организациите могат да прилагат
и допълнителни документи:
1. информация за успешно осъществени
от организацията проекти и инициативи за
младежки дейности;
2. препоръки от институции или организации, гарантиращи осъществяването на
проекта;
3. други документи, касаещи спецификата
на отделните подпрограми.
(3) При настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите
по ал. 1, кандидатстващата организация е
длъжна да представи в Националния център
„Европейски младежки програми и инициативи“ документ за промяната в 7-дневен срок
от настъпването є.
(4) При непредставяне на информацията
по ал. 3 Националният център „Европейски
младежки програми и инициативи“ може да
прекрати договора с организацията.
Чл. 11. Проектите се завеждат с входящ
номер в специален регистър на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ по отделните подпрограми съобразно изискванията за административно
обслужване.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Оценяване на проектите
Чл. 12. (1) Постъпилите проекти се съхраняват в Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“.
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(2) Изпълнителният директор на Националния център „Европейски младежки програми и
инициативи“ определя служителите и ред, по
който се обработват и оценяват представените
от кандидатстващите организации проекти.
(3) Оценките по ал. 2 се изготвят от експерти на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ и от
външни оценители, избрани с конкурс.
(4) Експертите по ал. 3 изготвят писмено
становище по представените проекти.
(5) Проектите с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане от
комисията по чл. 13, ал. 1.
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ със заповед назначава
експертна комисия за разглеждане на оценките и изготвяне на класиране на оценените
проекти по програмата и определя нейния
състав и резервните членове.
(2) Експертната комисия се състои от
председател, секретар и четирима членове.
(3) Председателят на експертната комисия
определя датите за провеждане на заседанията
и свиква комисията.
(4) В състава на експертната комисия могат
да участват и външни експерти.
(5) На заседание на експертната комисия
като наблюдатели могат да присъстват и представители на Министерството на образованието, младежта и науката с цел гарантиране на
ефикасност и прозрачност на разпределяните
финансови ресурси по програмата.
(6) Експертната комисия разглежда оценените проекти и взема решение за одобряване,
като предлага дадения проект за финансиране.
(7) Членовете на експертната комисия
представят декларации, че нямат търговски,
финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.
(8) Експертната комисия заседава в пълен
състав и взема решенията си с мнозинство
от 2/3 от членовете є.
(9) Експертната комисия може да не одобри
и да не разреши финансиране на проект, предложен от експертите и външните оценители
по чл. 12, ал. 3, като посочва аргументите в
протокола от заседанието.
(10) Експертната комисия съставя протокол
за своята работа, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всеки
проект;
3. мотивирани предложения за отхвърляне
за всеки от предложените проекти;
4. предложение за размера на финансирането на одобрените проекти;
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5. подписи на всички членове на комисията,
както и писмено оформени особени мнения,
в случай че има такива.
(11) В 7-дневен срок от приключването на
работата си експертната комисия представя
протокола на изпълнителния директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
Чл. 14. (1) Въз основа на предложенията
на експертната комисия изпълнителният директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ със заповед
отхвърля или одобрява конкретния проект
за финансиране, а в случай на одобрение – и
размера на неговото финансиране.
(2) Изпълнителният директор на Националния център „Европейски младежки програми
и инициативи“ може да не одобри и да не
разреши финансиране на проект, предложен
от експертната комисия.
(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният
директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ писмено
мотивира отказа си.
Чл. 15. (1) Организациите, чиито проекти
са одобрени за финансиране по реда на чл. 14,
ал. 1, се уведомяват писмено в 15-дневен срок
от датата на издаване на заповедта.
(2) Кандидатстващите организации, чиито
проекти не са одобрени за финансиране, се
уведомяват писмено в срок от 15 дни от датата на издаване на заповедта по чл. 14, ал. 1.
Раздел II
Изпълнение на проектите
Чл. 16. (1) Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти за младежки
дейност и, разходването и от чи тането на
предоставените финансови средства, както и
взаимните права и задължения се уреждат с
договор между Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
и организацията изпълнител.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:
1. проектното предложение (формуляр за
кандидатстване със съпътстващите го документи);
2. указания за финансово и съдържателно
отчитане на проекта.
Чл. 17. (1) При необходимост от промяна
на параметрите на утвърден проект или при
изпълнение на проект по начин, различен от
одобрения, управителният орган на организацията изпълнител изпраща в Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ мотивирана писмена молба.
(2) Молбата се счита за приета само при
писмено одобрение от страна на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“, което се изпраща на органи-
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зацията в срок от 15 работни дни от дата на
получаване на писмото в деловодството на
центъра.
(3) В случай на възражение от страна на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ организацията изпълнител се задължава да осъществява проекта
съобразно дадените указания.
(4) Параметрите на договора за финансово
подпомагане се изменят с двустранно подписано от страните допълнително споразумение.
Раздел III
Отчитане на проектите
Чл. 18. (1) Организацията изпълнител отчита реализирания проект съгласно условията
и срока на договора с междинни отчети и
окончателен отчет.
(2) Междинни отчети на проектите по
програмата (съдържателни и финансови) се
изискват за проекти с продължителност, поголяма от 9 месеца.
(3) Окончателен отчет – финансов и съдържателен, се представя от организацията
изпълнител в Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ не
по-късно от 20 работни дни след изтичането
на срока на договора по проекта.
(4) В случай че организацията не представи
окончателния отчет в посочения в ал. 3 срок,
договорът за финансиране се прекратява по
реда на чл. 25 и проектното досие се разглежда
от комисия по реда на чл. 21, която определя
срок от 20 работни дни за възстановяване на
цялото финансово подпомагане по проекта.
(5) Към финансовите отчети се прилагат
заверени копия от всички оригинални първични счетоводни документи за направените
разходи по проекта.
(6) Съдържанието на първичните счетоводни документи трябва да съответства на
изискванията на Закона за счетоводството,
както и на изискванията на чл. 19, ал. 1.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ утвърждава указания
и методология за финансовата отчетност по
програмата.
(2) Финансовото подпомагане на всеки етап
от проекта се извършва съгласно условията на
сключения договор след реално и навременно
осъществяване и отчитане на предходния етап.
Чл. 20. (1) Към съдържателната част на
отчета задължително се прилагат документи
и материали, удостоверяващи изпълнението
на проекта.
(2) В случай на липсващи документи и
материали по ал. 1 Националният център
„Европейски младежки програми и инициативи“ не признава отчетения разход.
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Чл. 21. (1) Отчетите по чл. 18, ал. 3 се
разглеж дат от комисия за разглеж дане и
приемане на окончателни отчети, назначена
от изпълнителния директор на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“.
(2) Комисията се състои от председател,
секретар и четирима членове.
(3) Председателят на комисията определя
датите за провеждане на заседанията и свиква
комисията.
(4) В състава на комисията могат да участват и външни експерти.
(5) Комисията разглежда и приема или
отхвърля окончателните отчети на проектите,
за което съставя протокол.
(6) Членовете на комисията декларират, че
нямат търговски, финансов или друг делови
интерес от осъществяването на проектите.
(7) Комисията заседава в пълен състав и
взема решения с мнозинство от 2/3 от членовете є.
(8) Комисията съставя протокол за своята
работа, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всеки
проект;
3. подписи на всички членове на комисията,
както и писмено оформени особени мнения,
в случай че има такива.
Чл. 22. Въз основа на предложенията на
комисията за разглеждане и приемане на междинни и окончателни отчети изпълнителният
директор на Националния център „Европейски
младежки програми и инициативи“ утвърждава протокола от заседанието със заповед, в
която определя сумите за балансово плащане.
Чл. 23. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката чрез ресорния заместник-министър осигурява участие на експерт
от дирекция „Младеж“ към министерството
на заседания на комисията по чл. 21 като
наблюдател при разглеждане и приемане на
окончателните отчети с цел гарантиране на
ефективност и прозрачност на разпределяните
финансови ресурси по програмата.
(2) Експерт на дирекция „Младеж“ участва
в комисията за разглеждане и приемане на
окончателните отчети със съвещателен глас.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 24. (1) Националният център „Европейски младежки програми и инициативи“
прекратява едностранно договора за финансово
подпомагане на одобрени проекти в следните
случаи:
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1. при непредставяне на междинен отчет
за разходване на отпуснатите средства;
2. при установяване в хода на изпълнението
на проекта, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от договора, или
в нарушение на изискванията на наредбата;
3. при преобразуване, ликвидация и невъзможност на организацията да изпълни проекта;
4. при установени в хода на изпълнението
на проекта финансови нарушения с влязъл в
сила акт на компетентния орган и/или задължения към държавата и общините.
(2) В случаите по ал. 1, както и при неспазване на указанията по чл. 17, ал. 3 или
при отказ от сключване на допълнителното
споразумение по чл. 17, ал. 4 организацията
изпълнител възстановява на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ получените до момента целеви
средства заедно със законоустановената лихва.
Чл. 25. Организация изпълнител, която не
представи окончателен отчет за разходване на
отпуснатите средства или е разходвала предоставените средства по начин, различен от
договора, или в нарушение на изискванията
на наредбата, дължи възстановяването им
заедно със законоустановената лихва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „свързани лица“ са:
1.1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднините по сватовство – до трета степен
включително;
1.2. работодател и работник;
1.3. лицата, които имат финансови отношения помежду си към момента на кандидатстване по програмата;
1.4. лицата, едното от които участва в управлението на сдружението на другото;
1.5. членовете на управителните и контролните органи на сдружението;
1.6. лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице;
1.7. лицата, които съвместно контролират
пряко или косвено трето лице;
1.8. лицата, едното от които е направило
дарение в полза на другото;
1.9. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала
на друго лице или лица, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
2. „проектно предложение“ е предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на определен проект,
включващо формуляр за кандидатстване и
други придружаващи документи;
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3. „партньори на кандидатите за финансово подпомагане“ са юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани за извършване
на общественополезна дейност, органите на
държавното управление и местната власт и
техните структурни звена, които участват
съвместно с кандидата в подготовката и/или
техническото и/или финансово изпълнение
на проекта или на предварително заявени
във формуляра за кандидатстване дейности
от проекта;
4. „външен оценител“ е лице, избрано с
конкурс, което не заема длъжност в държавната администрация;
5. „външен експерт“ е лице, което не заема
длъжност в звеното, изпълняващо функции
на договарящ орган.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 51 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2011 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм., бр. 31
от 2011 г.).
§ 3. Отменя се Наредбата за условията и
реда за финансово подпомагане на младежки
дейности и проекти на национално и регионално ниво, приета с ПМС № 113 от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2009 г.).
§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра
на финансите.
Министър: С. Игнатов
10410

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване
владеенето на български език при придобиване
на българско гражданство по натурализация
(обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от
1999 г.; изм., бр. 35 от 2000 г.; доп., бр. 105 от
2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г.)
§ 1. В чл. 3 след думата „самоличност“
запетаята и думите „документ за внесена
държавна такса“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпитът за установяване на владеенето на български език от лицата по чл. 3 се
организира и провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното
образование (ЦКОКУО).“
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Директорът на ЦКОКУО назначава
комисия от специалисти, която провежда
изпита.“
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3. В ал. 3 думата „комисията“ се заменя
с „директора на ЦКОКУО след решение на
комисията“.
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „комисията“ се заменя
с „директора на ЦКОКУО след решение на
комисията“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „ЦКОКУО“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на резултатите от проведения тест или събеседване директорът на
ЦКОКУО след решение на комисията предлага
на министъра на образованието, младежта и
науката да издаде или да откаже издаване на
удостоверение.“
5. В ал. 5 думата „четири“ се заменя с „три“.
§ 4. Навсякъде в чл. 7 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят
с „ЦКОКУО“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 3 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 3
МОЛБА
до министъра на образованието,
младежта и науката
на Република България
от
Име: собствено .............................................................
бащино ............................. фамилно …......................….
Гражданин(ка) на .................. Народност ...............
Роден(а) на ................ в гр. (с.) ..................................
Семейно положение ...................................................
Адресна регистрация .................................................
.................. Тел. (Е-mail)...................................................
Завършено образование ............................................
Уважаеми господин министър,
Моля да ми бъде издадено удостоверение за владеене на български език на основание чл. 3 от
Наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване
владеенето на български език при придобиване
на българско гражданство по натурализация.
Прилагам следните документи:
1. документ за самоличност (заверено копие);
2. документ за завършена езикова подготовка по
български език – ототоризирана институция (ако
лицето притежава такъв) – заверено копие.
Декларирам, че пребивавам (не пребивавам) постоянно (продължително) в Република България
(вярното се подчертава).
Дата:

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

§ 6. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Министерството на образованието, младежта
и науката издава настоящото удостоверение на
...........................................................................................
от гр. (с.) ................, гражданин на .........................
в уверение на това, че владее български език.
Удостоверението се издава, за да послужи пред
Министерството на правосъдието и е валидно
само при кандидатстване за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 12
от Закона за българското гражданство.
Министър: ….....…..“

§ 7. Навсякъде в текста думите „министърът на образованието и науката“, „Министерството на образованието и науката“ и
„Министерството на правосъдието и правната
евроинтеграция“ се заменят с „министърът
на образованието, младежта и науката“, „Министерството на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на правосъдието“.
10350

Министър: С. Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2001 г. за условията и реда за определяне на
български превозвачи за осъществяване на
дейности по превоз на пътници и товари по
силата на международен договор (обн., ДВ,
бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2003 г.;
изм., бр. 26 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от
2009 г. и бр. 66 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 29, т. 1, буква „в“ числото „24“
се заменя с „40“.
§ 2. В чл. 37, ал. 3 числото „24“ се заменя
с „40“.
§ 3. В чл. 39, ал. 1 числото „18“ се заменя
с „34“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ив. Московски
10409
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на Община Баните, Решение № 447 по
протокол № 46 от 30.05.2011 г. на Общинския
съвет – с. Баните, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Смолян, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
привеждане вида на училището в съответствие с
изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗНП – липса
на прием в оздравителна паралелка, считано от
учебната 2011/2012 г. преобразувам СООУ „Христо
Ботев“ – с. Баните, община Баните, област Смолян, в СОУ „Христо Ботев“ – с. Баните, община
Баните, област Смолян.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. И м у щес т во т о на СООУ „Хрис т о Б о тев“ – с. Баните, община Баните, област Смолян,
е общинска собственост и ще продължи да се
ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на СООУ
„Христо Ботев“ – с. Баните, община Баните,
област Смолян, да се съхранява в преобразуваното училище.
4. Учениците от СООУ „Христо Ботев“ – с. Баните, община Баните, област Смолян, ще продължат да се обучават в преобразуваното училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
10331
ЗАПОВЕД № РД-14-73
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение
от директора на Вечерно професионално училище – Ловеч, решение по протокол № 14 от
14.06.2011 г. на педагогическия съвет и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
необходимостта от даване име на държавното
училище определям Вечерно професионално

училище – гр. Ловеч, да се именува, както следва: Вечерно професионално училище „Димитър
Маринов Митев“ – гр. Ловеч.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
10332

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-576
от 4 август 2011 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековни дървета:
1. Обявявам за защитено дърво Източен чинар
(Platanus orientalis) на възраст над 300 години, с
височина около 10 м, тройно стъбло с обиколка
около 120 см, за всяко от трите стъбла, намиращо се в имот с номер 000006 съгласно карта
на възстановената собственост за землището на
с. Враня, ЕК АТТЕ 12200, община Сандански,
област Благоевград, с координати Х= 4467002,854
и Y= 8505104,209.
2. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – Благоевград, да осигури обозначаването на вековното дърво.
4. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство в Република
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ив. Василева
10291

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 112
от 16 август 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Попенец“, разположена
в землището на с. Козаревец, община Лясковец,
и с. Писарево, община Горна Оряховица, област
Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 21 от
1.06.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Аркус – строй“ – ЕАД, Велико Търново, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
104609900, със седалище и адрес на управление

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Велико Търново 5000, община Велико Търново,
ул. Никола Пиколо 8, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Попенец“, разположена
в землището на с. Козаревец, община Лясковец,
и с. Писарево, община Горна Оряховица, област
Велико Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 10 месеца.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 5 включително в система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4677011

9468337

2.

4676952

9469420

3.

4678371

9469467

4.

4677942

9469061

5.
4677683
9468444
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
10348

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-4
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 43, ал. 9 и чл. 47, ал. 3 от
Закона за енергетиката, чл. 28, ал. 5 от Наредбата
за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране реши:
I. Обявява конкурс за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Троян
при следните условия:
1. Предмет на конкурса
Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен
газ“ на територията на община Троян.
2. Срокове за изграждане на отделните части
на газоразпределителната мрежа
Сроковете за изграждане на отделните части
от цялата газоразпределителна мрежа на територията на община Троян са не по-късно от 10
години от издаване на лицензията за извършване
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на дейността „разпределение на природен газ“ и
са в съответствие с бизнес плана на спечелилия
конкурса участник.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране при условията
и по реда, посочени в Закона за енергетиката,
Наредбата за лицензирането на дейностите в
енергетиката и при спазване на изискванията,
посочени в конкурсната документация.
4. Изисквания към кандидатите за участие
в конкурса
Кандидат за участие в конкурса може да
бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
европейското икономическо пространство, което
притежава технически и финансови възможности,
материални и човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността по лицензията и за което не са налице обстоятелствата
по чл. 40, ал. 4 – 5 от Закона за енергетиката.
Чуждестранно лице, което не е регистрирано
по законодателството в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за европейското икономическо
пространство, може да участва в конкурса при условията на чл. 46, ал. 4 от Закона за енергетиката.
5. Цена на конкурсната документация, място
и срокове за закупуването є
Цената на кон к у рсната док у мен та ц и я е
10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ, на ДКЕВР по
IBAN BG78BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код:
BNBGBGSD.
Конкурсната документация се получава в
стая 605 на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране всеки работен ден от 9 до
17 ч. от 20.09.2011 г. до 07.10.2011 г. и съгласно
двустранно подписан опис за нейното съдържание, предоставянето на издаден от БНБ документ,
удостоверяващ закупуването є, и след подписване
на декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в нея, в 2 екземпляра
от лице с представителна власт по регистрацията
на търговеца.
При получаване на конкурсната документация
получателят представя актуално удостоверение
за търговска регистрация от Агенцията по вписванията или от органа съгласно националното
си законодателство.
6. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса
Кандидатите за участие в конкурса прилагат
документ за внесена парична гаранция или безусловна и неотменима банкова гаранция от българска или чуждестранна банка в размер 30 000 лв.
със срок на валидност до приключване на процедурата за провеждане на конкурса с издаване
на лицензия на спечелилия конкурса кандидат.
Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ, на
името на ДКЕВР по IBAN: BG16BNBG 9661 3300
1420 01, BIC код: BNBGBGSD.
7. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса
Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 9 до 17 ч. до 17.11.2011 г. включително
в Държавната комисия за енергийно и водно
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регулиране, София, бул. Княз Дондуков 8 – 10,
стая 303. Заявлението се приема в деловодството
и се завежда с входящ номер при условие, че
кандидатът представи издадено от комисията
удостоверение за закупена конкурсна документация, от което да е видно, че тя е закупена в
срока от 20.09.2011 г. до 07.10.2011 г.
Получените заявления на датата по т. I.8 и след
нея не се разглеждат от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. Документацията
за участие в конкурса не може да се изтегля обратно освен при подаден писмен отказ от участие
в рамките на срока за подаване на заявления.
Документация за участие в конкурса не се връща на кандидата след приключване на конкурса.
8. Дата, място и час на отваряне на постъпилите заявления за участие в конкурса
Процедурата по провеждане на конкурса ще
започне от 14 ч. на 22.11.2011 г. с отваряне на
подадените предложения в Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Княз Дондуков 8 – 10, ет. 5, зала № 1.
9. Срок за оценяване на предложенията
Срокът за оценяване е не повече от 3 месеца
от датата на отварянето им съгласно чл. 29, ал. 4
НЛДЕ.
II. Утвърждава конкурсна документация за
участие в конкурса за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Троян.
III. Одобрява образци на декларации по чл. 28,
ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 и
5 от Наредбата за лицензиране на дейностите
в енергетиката и образец на удостоверение за
подаване на заявление за участие в конкурс по
чл. 37, ал. 2 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката.
ІV. Обявява средства за контакти чрез отдел
„Контрол и отваряне на пазара“ в дирекция
„Газоснабдяване“ при ДКЕВР, тел. 02/9359-659
и 02/9359-684, факс: 988 87 82, e-mail: ggeorgiev@
dker.bg; vdenkova@dker.bg.
Решението може да бъде обжалвано само заедно
с решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаване на последното.
Председател: А. Семерджиев
10416
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-5
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 43, ал. 9 и чл. 47, ал. 3 от
Закона за енергетиката, чл. 28, ал. 5 от Наредбата
за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ) Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране реши:
I. Обявява конкурс за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Габрово
при следните условия:
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1. Предмет на конкурса
Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен
газ“ на територията на община Габрово.
2. Срокове за изграждане на отделните части
на газоразпределителната мрежа
Сроковете за изграждане на отделните части
от цялата газоразпределителна мрежа на територията на община Габрово са не по-късно от 10
години от издаване на лицензията за извършване
на дейността „разпределение на природен газ“ и
са в съответствие с бизнес плана на спечелилия
конкурса участник.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране при условията
и по реда, посочени в Закона за енергетиката,
Наредбата за лицензирането на дейностите в
енергетиката и при спазване на изискванията,
посочени в конкурсната документация.
4. Изисквания към кандидатите за участие
в конкурса
Кандидат за участие в конкурса може да
бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
европейското икономическо пространство, което
притежава технически и финансови възможности,
материални и човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността по лицензията и за което не са налице обстоятелствата
по чл. 40, ал. 4 – 5 от Закона за енергетиката.
Чуждестранно лице, което не е регистрирано
по законодателството в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението за европейското икономическо
пространство, може да участва в конкурса при условията на чл. 46, ал. 4 от Закона за енергетиката.
5. Цена на конкурсната документация, място
и срокове за закупуването є
Цената на кон к у рсната док у мен та ц и я е
10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ, на ДКЕВР по
IBAN BG78BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код:
BNBGBGSD.
Конкурсната документация се получава в стая
605 на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране всеки работен ден от 9 до 17 ч. от
20.09.2011 г. до 07.10.2011 г. и съгласно двустранно
подписан опис за нейното съдържание, предоставянето на издаден от БНБ документ, удостоверяващ
закупуването є, и след подписване на декларация
за опазване на тайната на сведенията, които се
съдържат в нея, в 2 екземпляра, от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
При получаване на конкурсната документация
получателят представя актуално удостоверение
за търговска регистрация от Агенцията по вписванията или от органа съгласно националното
си законодателство.
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6. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса
Кандидатите за участие в конкурса прилагат документ за внесена парична гаранция или
безусловна и неотменима банкова гаранция от
българска или чуждестранна банка в размер на
30 000 лв. със срок на валидност до приключване
на процедурата за провеждане на конкурса с издаване на лицензия на спечелилия конкурса кандидат. Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ,
на името на ДКЕВР по IBAN: BG16BNBG 9661
3300 1420 01, BIC код: BNBGBGSD.
7. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса
Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 9 до 17 ч. до 17.11.2011 г. включително
в Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, София, бул. Княз Дондуков 8 – 10,
стая 303. Заявлението се приема в деловодството
и се завежда с входящ номер при условие, че
кандидатът представи издадено от комисията
удостоверение за закупена конкурсна документация, от което да е видно, че тя е закупена в
срока от 20.09.2011 г. до 07.10.2011 г.
Получените заявления на датата по т. I.8 и след
нея не се разглеждат от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране. Документацията
за участие в конкурса не може да се изтегля обратно освен при подаден писмен отказ от участие
в рамките на срока за подаване на заявления.
Документация за участие в конкурса не се връща на кандидата след приключване на конкурса.
8. Дата, място и час на отваряне на постъпилите заявления за участие в конкурса
Процедурата по провеждане на конкурса ще
започне от 14 ч. на 22.11.2011 г. с отваряне на
подадените предложения в Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Княз Дондуков 8 – 10, ет. 5, зала № 1.
9. Срок за оценяване на предложенията
Срокът за оценяване е не повече от 3 месеца
от датата на отварянето им съгласно чл. 29, ал. 4
НЛДЕ.
II. Утвърждава конкурсна документация за
участие в конкурса за издаване на лицензия за
извършване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Габрово.
III. Одобрява образци на декларации по чл. 28,
ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 и
5 от Наредбата за лицензиране на дейностите
в енергетиката и образец на удостоверение за
подаване на заявление за участие в конкурс по
чл. 37, ал. 2 от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката.
ІV. Обявява средства за контакти чрез отдел
„Контрол и отваряне на пазара“ в дирекция
„Газоснабдяване“ при ДКЕВР, тел. 02/9359-659
и 02/9359-684, факс: 988 87 82, e-mail: ggeorgiev@
dker.bg; vdenkova@dker.bg.
Решението може да бъде обжалвано само заедно
с решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаване на последното.
Председател: А. Семерджиев
10417
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 468
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 23 от
заседание, проведено на 26.05.2011 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване № 55 от 23.03.2011 г. на АИЛ „Кожи изделия
от кожи“ при „Несмашинженеринг“ – ЕООД,
София, съгласно който мъжки спортни обувки,
търговска марка WEAST COАST, арт. № 70602009767, лицева част от изкуствена кожа, цвят бял,
в комбинация с естествена кожа, подплата от
текстил, ходило – термокаучук, с надпис върху
вътрешната страна на обувките „BRAZIL“, опаковани в картонени кутии, съдържат 8,0 мг/кг
шествалентен хром при допустими стойности
под 3,0 мг/кг (съгласно БДС EN ISO 20347) и не
отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност, поради което представляват
опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на мъжки
спортни обувки, търговска марка WEAST COАST,
арт. № 70602-009767, лицева част от изкуствена
кожа, цвят бял, в комбинация с естествена кожа,
подплата от текстил, ходило – термокаучук, с
надпис върху вътрешната страна на обувките
„BRAZIL“, опаковани в картонени кутии, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10292
ЗАПОВЕД № 470
от 9 юни 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 25 от
заседание, проведено на 6.06.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, изискванията на стандарт
БДС ЕN 14682, т. 3.2.4, 3.4.1 и 3.1.3 и предвид,
че предлаганите на пазара стоки: детска рокля в
стил гол гръб, бял цвят, с щампи с изображения
на цветя и двойни връзки в областта на врата
със свободни краища, които се завързват на
възел, с пришити текстилни етикети с посочена
марка „Unsea“, състав: 100 % cotton, общоприети
символи за употреба и инструкции за гладене
на английски език и етикет на български език с
информация за производител – Турция, състав:
100 % памук, не отговарят на изискванията на
стандарт БДС ЕN 14682, т. 3.2.4, поради наличие
на връзки около врата със свободни краища и
са опасни за здравето и безопасността на потребителите (малки деца), тъй като съществува
риск от задушаване; детска пола в лилав цвят, с
бродирани цветя и връзки в областта на талията, с пришити текстилни етикети с посочена
марка „Çİ KOBY“, състав: 100 % cotton, made
in Turkey, общоприети символи за употреба,
и етикет на български език с информация за
производител – Турция, състав: 100 % памук,
не отговаря на изискванията на стандарт БДС
ЕN 14682, т. 3.4.1, тъй като свободните краища
на връзките се подават повече от 140 mm във
всеки край, когато дрехата е максимално отворена и е поставена в легнало положение, и
на т. 3.1.3, тъй като връзките не са прикрепени
за облеклото, например с използване на тунел
поне в една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки и съществува риск
от нараняване; и детски комплект за момиче
от две части – пола и потник, марка „C İ KOBY“,
с пришити малки метални части на полата, с
различи форми, някои от които с остри върхове,
с прикачен етикет с информация на английски
език: марка Cikoby, 12 – 18 месеца, арт. № 2015,
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и етикет на български език с информация за
производител: Турция, състав: 100 % памук, за
който след направена оценка на риска е установено, че представлява сериозен риск, тъй като
металните декоративни елементи се отделят
лесно и могат да бъдат погълнати от дете, което да предизвика задавяне, съответно частта
да заседне в ларинкса и да блокира притока на
въздух, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски облекла, представляващи сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите:
- детска рокля в стил гол гръб, бял цвят, с
щампи с изображения на цветя и двойни връзки в
областта на врата със свободни краища, които се
завързват на възел, с пришити текстилни етикети
с посочена марка „Unsea“, състав: 100 % cotton,
общоприети символи за употреба и инструкции за
гладене на английски език и етикет на български
език с информация за производител – Турция,
състав: 100 % памук;
- детска пола в лилав цвят, с бродирани цветя и връзки в областта на талията, с пришити
текстилни етикети с посочена марка „ÇİKOBY“,
състав: 100 % cotton, made in Turkey, общоприети
символи за употреба, и етикет на български език
с информация за производител – Турция, състав:
100 % памук;
- детски комплект за момиче от две части – пола и потник, марка „CİKOBY“, с пришити
малки метални части на полата, с различи форми, някои от които с остри върхове, с прикачен
етикет с информация на английски език: марка
Cikoby, 12 – 18 месеца, арт. № 2015 и етикет на
български език с информация за производител:
Турция, състав: 100 % памук.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10293
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ЗАПОВЕД № 477
от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 25 от
заседание, проведено на 6.06.2011 г., чл. 92, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 05-5497 от 18.05.2011 г. и протокол от изпитване
№ 05-5498 от 18.05.2011 г. на ИЦ „Алми тест“,
София, съгласно които стоките съдържат диметилфумарат над допустимите стойности от 0,1 мг/
кг и не отговарят на нормативно установените
изисквания за безопасност, поради което представляват опасност за здравето и безопасността
на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на летни чехли
с аромат на канела, тип джапанки, ПВЦ ходило и
стелка от бамбук, каишките са от текстил (черен
и жълт плюш), опаковани са в найлонови пликове
без информация, с наличие на 2 бр. дехидратиращи пликчета с информация – SILIK AGEL,
moisture, absorbent, DO NOT ЕАТ, стоките са
опаковани в картонени кашони, покрити с ПВЦ
фолио, страна на произход – Виетнам, и летни
чехли с аромат на канела, тип джапанки, ПВЦ
ходило и стелка от слама, каишките са от текстил (брезент), опаковани в найлонови торби без
информация, с наличие на 2 бр. дехидратиращи
пликчета с информация на 5 чужди езика – „Не
се яде“, страна на произход – Виетнам, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок
от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10294
ЗАПОВЕД № 568
от 1 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, прието с протокол № 28 от заседание,
проведено на 27.06.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК и протокол от изпитване № 06-5544
от 10.06.2011 г., издаден от Изпитвателен център
„Алми тест“, София, съгласно който пакетче със
сушител и дамски гумени сандали черни с панделка съдържат съответно 468,7 мг/кг и 100,6 мг/
кг диметилфумарат при допустима стойност на
показателя до 0,1 мг/кг и не отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност,
поради което обувките представляват опасност
за здравето и безопасността на потребителите,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски гумени обувки – тип сандал, с ходила и лицева част
от пластмаса, черен цвят, с панделка, с височина
на тока, ненадвишаваща 3 см, с номер на ходилото СО158, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок
от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
10295

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-46
от 18 август 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лозен, район „Панчарево“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.07.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
10372

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 445
от 14 юли 2011 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство
на Столичната община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-943 от 5.11.2008 г. от СД „Солитрон“ – Петър Иванов и Георги Наков, ул.
Бисер 7, с искане за допускане изработването
на ПУП – план-извадка, изменение на план за
регулация и застрояване за собствените им ПИ:
437, 438, 439, 526 и 1002, кад. лист 460, кв. 6, СПЗ
„Слатина-север“. Устройствената процедура е
допусната с мотивирано предписание от писмо
№ ГР-70-00-943/08 от 19.03.2009 г. на главния
архитект на СО. Проектът за подробен устройствен план отговаря на предвижданията на общия устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с проекта изменение на улици е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за план-извадка, изменение на план за
регулация и план за застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Представеният проект за план-извадка,
изменение на план за регулация и застрояване е
обявен по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ. С писмо
№ 6602-79-/1/ от 14.12.2009 г. главният архитект
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на район „Слатина“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан от отделите при ДАГ по
специалности и е докладван пред ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-8 от 26.01.2010 г.,
т. 17, е върнат за корекции, съгласуване и ново
обявяване. Корекциите са нанесени с оранжев,
виолетов и зелен цвят върху всички чертежи.
Проектът е съгласуван от проектанта на цялостния план на местността. Проектът е съгласуван
от експлоатиращите предприятия, от ГД „ГВА“
при Министерството на транспорта и от отделите при ДАГ по специалности. Изпълнени са
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. Обявен е
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С писмо № 6602105-/1/ от 15.10.2010 г. главният архитект на район
„Слатина“ удостоверява, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения. Проектът е
разгледан от ОЕСУТ и с решение по протокол
№ ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 2, е приет с корек
ция. Корекцията е нанесена с черен цвят върху
чертежите по част ИПЗ. Докладван е отново пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-37 от
3.05.2011 г., т. 37, е потвърдено приемането му с
корекция. Корекцията е нанесена с розов цвят
върху чертежите по част ИПЗ. С проекта на план
за застрояване не се допускат намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица. Максималната надморска височина
на сградата е 574 м, включително с монтираните
върху нея съоръжения, съгласно изискванията на
ГВА поради близостта с Летище София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 130, ал. 1, чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 133, ал. 2 и 4,
§ 6, ал. 7 ПРЗУТ, устройствена категория по т. 12
(Смф) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-8 от 26.01.2010 г.,
т. 17, № ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 5, и № ЕС-Г37 от 3.05.2011 г., т. 37, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка, изменение на план за регулация на м. СПЗ „Слатинасевер“, кв. 6. Изменение на улица между о.т. 50
до о.т. 61-Б (товарна тангента). Изменение на
улица между о.т. 11-В и о.т.11-А. Изменение границите на УПИ V-239, 240, 725 – за складове и
административна дейност. Изменение границите на УПИ I-526, 438, 439 – за офис и складове и преотреждането му в УПИ I-437, 438,
439, 526, 1002 – за бизнес център и подземни
гаражи. Отреж дане на У ПИ II-992 – за КО,
по кафявите и зелените линии, цифри и текст и с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на м.
СПЗ „Слатина-север“, кв. 6, УПИ I-437, 438, 439, 526,
1002 – за бизнес център и подземни гаражи, и УПИ
II-992 – за КО, с корекциит е с оранжев, виолетов,
зелен и розов цвят, съгласно приложения проект
без допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица, и
при максимална надморска височина на сградата
574 м, включително с монтираните върху нея
съоръжения.
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Забележка. Въз основа на одобрения план за
застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен
проект или да се издава разрешение за строеж
с допускане намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
10403

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1236
от 22 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК
предвид фактическите основания в докладна
записка вх. № ДЗ-244 от 08.06.2011 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Закрива процедура за приватизация на
обект – частна общинска собственост – поземлен
имот с кадастрален № 00702.506.151 по кадастралната карта на Асеновград, целият с площ
8,059 дка, с трайно предназначение урбанизирана
територия, начин на трайно ползване – ниско
застрояване (до 10 м), идентичен с УПИ V-383,
стопанска дейност, кв. 9, по плана на ПЗ „Север“ – Асеновград, открита с Решение № 625 от
09.09.2009 г. на Общинския съвет – Асеновград
(ДВ, бр. 82 от 2009 г.).
2. Изважда от раздел ІІ, т. 3.1 на годишния
план за работа през 2009 г., приет с Решение
№ 473 от 25.03.2009 г., обект – частна общинска собственост, поземлен имот с кадастрален
№ 0 0702.506.151 по ка дас т ра лната кар та на
Асеновград, целият с площ 8,059 дка, с трайно
предназначение урбанизирана територия, начин
на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м),
идентичен с УПИ V-383, стопанска дейност, кв.
9, по плана на ПЗ „Север“ – Асеновград.
Председател: К. Яков
10309

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 234
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за водопровод от Благоевград за с. Рилци и с. Бело
поле – 1 етап, минаващ през имот с идентифика-
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тор 04279.110.29 – път I клас (ОПУ – държавата) и
имот с № 000268 – път I клас (ОПУ – държавата),
и част от 2 етап, минаващ през имоти с идентификатори 04279.76.6 – горски, ведомствен път
(общински), 04279.300.2887 – горски, ведомствен
път (общински), и 04279.160.5 – горски, ведомствен
път (общински).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
10310

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗАПОВЕД № РД-382
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1
ППЗНП поради намаляване на броя на децата
под изискуемия минимум съгласно Наредба № 7
от 2000 г. за определяне на броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, което не дава
възможност за ефективен възпитателен процес,
и във връзка с Решение № 667 от 28.07.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Брацигово, нареждам:
1. Закривам Целодневна детска градина „Червената шапчица“ – с. Равногор, община Брацигово,
област Пазарджик.
2. Трудовите правоотношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
3. Имуществото на закритата детска градина
е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община Брацигово.
4. Децата от ЦДГ „Червената шапчица“ – с. Рав
ногор, община Брацигово, да се пренасочат към
ОДЗ „Божура Фурнаджиева“, гр. Брацигово.
5. Задължителната документация на ЦДГ
„Червената шапчица“ – с. Равногор, община
Брацигово, област Пазарджик, да се предаде за
съхранение в ОДЗ „Здравец“ – гр. Брацигово,
община Брацигово, област Пазарджик.
6. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Тодор Кръстев – зам.-кмет на Община
Брацигово.
Кмет: В. Гюлеметов
10389

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 51-1
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл.124, ал. 1 и чл. 125 ЗУТ
съгласно решения на Общинския съвет – гр. Бургас, взети на неговото пето заседание по т. 6 и
на неговото седмо заседание по т. 40 от дневния
ред, и като взе предвид решения на ЕСУТ при
Община Бургас № 20 от 21.07.2010 г. и № 18 от
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6.06.2011 г., становище по ЕО № БС-23-11 от
14.12.2010 г. на РИОСВ – Бургас, становище № 33НН-0490 от 27.06.2011 г. на Министерството на
културата, протокол от заседание на НЕСУТРП
при МРРБ, проведено на 5.07.2011 г., и Заповед
№ РД-02-14-1538 от 18.07.2011 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява общ
устройствен план на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища във фаза окончателен
проект ведно с правилата и нормите за неговото
прилагане и специфичните правила и норми
по чл. 13, ал. 3 ЗУТ със следното изменение:
Показателите за застрояване на УПИ ІІ, кв. 1,
поземлен имот с идентификатор 07079.618.4 по
кадастралната карта на гр. Бургас стават 50 %
за озеленяване и Кинт. 0,5.
Председател: С. Маджарова
10373
РЕШЕНИЕ № 51-14
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 62а, ал. 2 и 3, чл. 129,
ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Дава съгласие за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
УПИ І и УПИ ІІ, кв. 49 по плана на кв. Банево,
Бургас, с който от УПИ ІІ и част от УПИ І в
обхвата на имот № 1271 да се обособи нов УПИ
ІІ при спазване изискванията на чл. 19, ал. 1,
т. 1 ЗУТ с предвидено за него ниско жилищно
застрояване с показатели по чл. 19 от Наредба
№ 7 за ПН по УТ в съответствие с устройствена
зона Жм и при запазване отреждането за нов
УПИ І – „За озеленяване и магазин“. Изменението на ПРЗ да се изготви в обем и съдържание
съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на
УСП на МРРБ. Одобряването на изменението да
стане след провеждане на процедурите по чл. 128
и 129 ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10374
РЕШЕНИЕ № 51-15
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 12,
масив 22, местност Келеман, землище с. Твърдица, с който за имота се обособяват УПИ III,
УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, отредени
„За вилна сграда“, с предвидени показатели за
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застрояване в съответствие с ОУП на землището
на с. Твърдица, УПИ VIII, отреден „За улица“,
и УПИ IX – „За ТП“, с приложена редукция по
чл. 16 ЗУТ – 5,64 %, и обособяване на уширение
на обслужваща улица при о.т. 11.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10375
РЕШЕНИЕ № 51-16
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 20,
масив 76, местност Муската, землище гр. Бургас,
идентичен с имот с идентификатор 07079.2.2185
по КККР, с който за имота се обособява УПИ
III, отреден „За складова база за промишлени
стоки, магазин, административна сграда и КОО“,
с предвидено застрояване с показатели по чл. 25
от Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона
Пп с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 1,42 %,
и се предвижда продължение на обслужваща
улица с габарит 10 м от о.т. 678 до о.т. 679.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10376
РЕШЕНИЕ № 51-17
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на имот пл. № 1, масив
20, местност Машатлъка, землище кв. Ветрен,
гр. Бургас, с който за имота се обособяват УПИ
I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х, УПИ ХI,
УПИ XII, отредени „За малкоетажно жилищно
строителство“, с предвидено застрояване с показатели по чл. 19 от Наредба № 7 за ПН по УТ за
устройствена зона Жм, УПИ XIII, отреден „За
обслужваща улица“, с приложена редукция по
чл. 16 ЗУТ – 3,17 %, и се предвижда нова обслужваща улица с габарит 9 м от о.т. 6А до о.т. 203.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10377
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РЕШЕНИЕ № 51-18
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 27,
масив 105, местност Курт тепе, идентичен с
поземлен имот с идентификатор 07079.3.1971 по
КККР, землище гр. Бургас, с който за имота се
обособява УПИ XI, отреден „За складова база за
промишлени стоки“, с предвидено застрояване с
показатели по чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по
УТ за устройствена зона Пп с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 3,76 %, и се предвижда нова
обслужваща улица с габарит 9 м от о.т. 1 до о.т. 9.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10378
РЕШЕНИЕ № 51-19
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 37,
масив 21, местност Кабата, землище кв. Ветрен,
гр. Бургас, с който за имота се обособява УПИ
II, отреден „За четири броя вилни сгради“, с
предвидено застрояване с показатели по чл. 29 от
Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона
Ов с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 11,47 %,
и се предвижда нова обслужваща улица с габарит
6 м от о.т. 61А до о.т. 61Б.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10379
РЕШЕНИЕ № 51-20
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява:
1. подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имот пл. № 6, масив
22, местност Келеман, землище с. Твърдица, с
който за имота се обособява УПИ II, отреден
„За рекреационни дейности за шест броя сгради“,
с предвидени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на землището на с. Твърдица
с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 3,43 %;
2. подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имот пл. № 7, масив
22, местност Келеман, землище с. Твърдица, с
който за имота се обособява УПИ I, отреден „За
рекреационни дейности за шест броя сгради“, с
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предвидени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на землището на с. Твърдица
с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 5,30 %.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10380
РЕШЕНИЕ № 51-21
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
пътна връзка за достъп до УПИ I-31, масив 130,
местност Хаджи тарла, землище кв. Лозово – ПИ
с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10381
РЕШЕНИЕ № 51-22
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на кабел 20 kV за външно ел. захранване на
БКТП – нов, в УПИ I-2, масив 70, местност
Караянос, землище кв. Долно Езерово – ПИ
07079.827.49 по КК на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10382
РЕШЕНИЕ № 51-23
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 62а, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява изменението на ПУП – план за
регулация на кв. 126 и кв. 127 по плана на Районен център „Меден рудник“, Бургас, с което се
обособява обслужваща улица с габарит 9 м с о.т.
792В – о.т. 792Б и о.т. 792А, съгласно кафявите и
зелените линии и надписи.
2. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10383
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РЕШЕНИЕ № 51-71
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имоти пл. № 13
и 14, масив 34, местност Карабалъка, землище
с. Рудник, с който за имот пл. №13 се обособява
УПИ ІІ, отреден „За фотоволтаична система“, а
за имот пл. № 14 се обособяват УПИ І и УПИ
ІV с отреждане „За фотоволтаична система“, с
предвидено застрояване с показатели по чл. 25
от Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена
зона Пп с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ за
имоти пл. № 13 и 14, съответно 0,91 % и 6,35 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
10384
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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
РЕШЕНИЕ № 1018
от 25 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4
и чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗМСМА във връзка с чл. 30,
чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 4 ЗАТУРБ и докладна
записка с вх. № 279 от 15.07.2011 г. Общинският
съвет – гр. Две могили, реши:
1. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Острица, община Две могили, област
Русе, с граници: землище на с. Каран Върбовка,
землище на с. Кацелово, землище на с. Табачка,
землище на с. Пепелина, землище на с. Широково,
землище на с. Чилнов и землище на с. Бъзовец,
с 284 жители с постоянен адрес към 21.06.2011 г.
поради липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на кметство.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение
решението на общинския съвет.
Председател: Б. Георгиев
10351

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 1265
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Вълчи дол, одобрява ПУП – ПЗ за
монтаж на ветрогенератори така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи в следните
поземлени имоти: 11002, 12006, 13002, 17003, 17017,
27005, 31028, 35018, 37010, 42032, 43011, 43023, 45012,
45039, 49008, 50030, 52025, 53032, 54001, 54008,
54023, 56015, 56017, 57033, 58004, 58011, 59030, 60022,
60039, 61014, 61030, 62024, 62032, и изграждане на
подстанция в ПИ 59062, землище с. Добротич,
община Вълчи дол, ЕКАТТЕ 21717, собственост
на Катина Добромирова Йорданова, Добромир
Йорданов Вълчев, Данаил Добромиров Въчев и
ЕТ „Тиасо – Добромир Вълчев“, за изграждане
на „Ветрогенераторен парк Добротич“.
Председател: Й. Колева
10405

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 1075
от 4 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане
на ветрогенератор за имот ПИ 22335.98.20 в местността Крушака в землището на с. Долни Вит,
община Гулянци, област Плевен, с възложител
„Елба енерджи“ – АД, Ловеч.
Председател: Ем. Петрушева
10438

РЕШЕНИЕ № 1019
от 25 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4
и чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗМСМА във връзка с чл. 30,
чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 4 ЗАТУРБ и докладна
записка с вх. № 280 от 15.07.2011 г. Общинският
съвет – гр. Две могили, реши:
1. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Могилино, община Две могили, област
Русе, с граници: землище на с. Цар Асен, землище
на с. Осиково, землище на с. Баниска, землище
на с. Копривец, с 272 жители с постоянен адрес
към 21.06.2011 г. поради липса на законови предпоставки, обуславящи досегашния му статут на
кметство.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение
решението на общинския съвет.
Председател: Б. Георгиев
10352

ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-285
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС и необходимостта от отчуждаване на имот с кадастрален
№ 20465.179.7, нива, Х категория при неполивни
условия, м. Устово, землище гр. Девин, с площ
2,734 дка, и имот с кадастрален № 20465.179.14,
ливада, Х категория при неполивни условия, м.
Устово, землище гр. Девин, с площ 3,568 дка, за
изграждане на гробищен парк „Орешково“ – Девин, за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин, нареждам:
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Отчуждавам за изграждане на гробищен парк
„Орешково“ – Девин, съгласно приет ПУП – ПРЗ
с Решение № 140 от 22.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, както следва:
1. имот с кадастрален № 20465.179.7, нива,
Х категория при неполивни условия, м. Устово,
землище гр. Девин, с площ 2,734 дка, собственост
на наследници на Лазар Калинов Владев, с размер
на дължимото обезщетение 4100 лв.;
2. имот с кадастрален № 20465.179.14, ливада,
Х категория при неполивни условия, м. Устово,
землище гр. Девин, с площ 3,568 дка, собственост на наследници на Ангел Василев Бочуков,
с размер на дължимото обезщетение 5350 лв.
Обезщетенията ще се изплащат по банков път
чрез „Асет банк“, клон Смолян, офис Девин, след
20.09.2011 г. при представяне на банкова сметка
от наследниците.
Имотите се отчуждават за изграждане на
обект публична общинска собственост – гробищен парк – Девин.
Необходимостта от отчуждаване на имотите
се обуславя от влезлия в сила ПУП – ПРЗ за гробищен парк – Девин, утвърден с Решение № 140
от 22.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
и не може да бъде задоволена по друг начин.
На основа ние ч л. 60 А ПК във връ зка с
липса на свободни парцели в стария гробищен
парк – Девин, допускам предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването пред Административния
съд – Смолян.
Кмет: Здр. Василев
10385

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1259
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на ПИ № 347002 и ПИ № 347003 в местност Синджи бунар по КВС, землище гр. Карлово, както
и приложените В и К и ел. схеми във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ № 347002 и ПИ
№ 347003 да се образува УПИ 347002, 347003 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, и застрояване в него при спазване на
нормативните изиск вани я по уст ройство на
територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
За председател: И. Димитров
10284
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РЕШЕНИЕ № 1262
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел. схеми за захранване на ПИ № 224031,
224032, 224033, 224034, 224035, 224036, 224037,
224038, 224039, 224040, 224046, 224049, 224050,
224057, 224058, 224059, 224060, 224061 и 224062
в м. Авлан тарла по КВС – землище с. Христо
Даново, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ № 224031, 224032,
224033, 224034, 224035, 224036, 224037, 224038,
224039, 224040, 224046, 224049, 224050, 224057,
224058, 224059, 224060, 224061 и 224062 да се
образу ват У ПИ № 224031 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224032 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224033 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224034 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224035 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224036 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224037 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224038 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224039 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224040 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224046 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224049 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224050 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224057 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224058 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224059 – производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224060 – производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори, 224061 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, и 224062 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори, и за-
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строяване в тях при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
10311

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 715
от 5 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието
на условията на чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – Крумовград, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект
„Водоснабдяване на с. Пашинци“ в землището
на с. Пашинци, община Крумовград.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Крумовград
пред Административния съд – Кърджали.
Председател: М. Байрамали
10406

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 789
от 26 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 12 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява комплексен проект (ПУП – ПП – ТП)
за инвестиционна инициатива за обект: „Оптична
кабелна линия на „Оптик ком“ – ООД, с. Марково – Смолян; подобект: „с. Марково – с. Здравец“,
за частта на трасето, преминаваща през територията на община Куклен, който е одобрен от
ОЕСУТ при Община Куклен с протокол № 7 от
20.07.2010 г. и за който има разрешение за специално ползване на общински пътища по разрешение с изх. № СА-2822 от 12.10.2010 г. на кмета
на общината с условието: „Трасето на оптичния
канал да се съобрази с проекта за път ІV кл. С
№ PDV 2254 на община Куклен“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.
Председател: Й. Вълчева
10338

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1066
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУ П – парцеларен план за
обект: „Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

20/04 kV“ в ПИ 022006, м. Гара Лъка, землище
с. Каменар, с трасе, преминаващо през следните
поземлени имоти: 268 (полски път), 22006 (нива)
и 3.624 (полски път), който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател: Я. Славов
10368
РЕШЕНИЕ № 1067
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП 20/04 kV“
в ПИ 022198, м. Гара Лъка, землище с. Каменар,
с трасе, преминаващо през следните поземлени
имоти: 272 (полски път), 3.625 (полски път), 22177
(собственост на „Каменар ПВ“ – ЕООД) и 22178
(собственост на „Каменар Солар“ – ЕООД), който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател: Я. Славов
10369
РЕШЕНИЕ № 1068
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУ П – парцеларен план за
обект: „Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП
20/04 kV“ в ПИ 022027, м. Гара Лъка, землище
с. Каменар, с трасе, преминаващо през следните
поземлени имоти: 268 (полски път), 3.624 (полски
път), 267 (полски път), 258 (полски път) и 22027
(нива), който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател: Я. Славов
10370

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 1007
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите за правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата,
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заявили интерес за участие в приватизацията по
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен имот – поземлен имот № 61710.501.46 по
кадастралната карта на Разград, ул. Добруджа 2Б,
с площ 5711 кв. м, с начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, с граници
на имота: имоти с № 61710.501.45, 61710.501.637,
61710.502.7160, 61710.501.52 и 61710.501.503, за който
е съставен акт за частна общинска собственост
№ 1012 от 9.06.2011 г., с приватизационна оценка
168 475 лв. без включен ДДС.
2. Продажбата на общински нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в зала 102 на административната
сграда на Община Разград при начална тръжна
цена 168 475 лв. без включен ДДС и стъпка на
наддаване 15 000 лв.
Ако 35-ият ден е неприсъствен, търгът ще се
проведе на първия работен ден в същия час и
на същото място.
3. Плащането на цената да се извърши само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
4. Депозитната вноска в размер 20 000 лв. се
внеся по сметка на Община Разград: IBAN-BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22,
до 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако 31-вият ден
е неприсъствен, депозитната вноска се внеся на
първия работен ден.
5. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, и определя такса за
закупуването є в размер 100 лв. без ДДС.
6. Тръжната документация за продажбата на
общинския нежилищен имот се закупува от стая
413 на Община Разград до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им
в деловодството на общината, стая 06 (партер), до
17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако 31-вият е
неприсъствен ден, предложенията да се подадат
на първия работен ден.
8. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната документация до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
9. При неявяване на кандидати ще се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 6, 7 и 8
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са съответно 53-тият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на общината правомощията на орган на приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: Д. Добрев
10312

ОБЩИНА ГР. РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 670
от 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява КПИИ в част подробен устройствен
план – парцеларен план за подобект: „Път към
ПСОВ“ в ПИ № 000529 по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, към обект: „Интегриран воден
проект на гр. Раковски за частично изграждане
на главни колектори и вътрешна канализационна
мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени
за канализация“.
10313

Председател: Мл. Шишков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1297
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 61, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността Съборената
кюприя (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на Стара
Загора – собственост на Иван Георгиев Иванов от
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
10298
РЕШЕНИЕ № 1298
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно положен кабел НН за захранване
на обект: „Жилищни сгради“, в поземлен имот с
кадастрален № 009044 в местността Балаклийски
път, землище с. Лясково, собственост на Ангелина
Банкова Митева, Желязко Димитров Димитров
и Красимир Георгиев Динков, минаващо през
поземлен имот с кадастрален № 000188, представляващ полски път – общинска публична
собственост; поземлен имот с кадастрален № 505
(зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), представляващ полски
път – общинска публична собственост. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10299
РЕШЕНИЕ № 1299
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 016037 в местността Герена, намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на с. Калитиново, община Стара Загора – собственост на
ЕТ „Слава – Радослав Христов“, с. Жълтуша, община Ардино, представляван от Радослав Ангелов
Христов, ЕИК 108025832. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Пп
(за производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 12 м; максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно, средно, за изграждане на
обект: „Спомагателни сгради и съоръжения към
оранжерии за производство на селскостопанска
продукция“. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10300
РЕШЕНИЕ № 1300
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 021012 в местността Мустанска чешма, намиращ
се извън урбанизираните територии в землището
на с. Пряпорец – собственост на Господин Стоянов Чакалов от София и Тодор Петров Тодоров от
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Жилищни сгради“. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10301
РЕШЕНИЕ № 1301
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за въшно ел. захранване – от
съществуваща въздушна мрежа НН с усукани
проводници от ТП „Мелница“ чрез продължаване на въздушната мрежа НН за захранване
на обект: „Жилищни сгради“, в поземлен имот
с кадастрален № 021012 в местността Мустанска чешма, землище с. Пряпорец, собственост
на Тодор Петров Тодоров и Господин Стоянов
Чакалов, минаваща въздушно над поземлени
имоти с кадастрални № 000200, представляващ
полски път – общинска публична собственост,
и № 000601 – път IV клас – общинска публична
собственост. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10302
РЕШЕНИЕ № 1302
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлени имоти
с № 033015 и № 033016 в местността Баченик,
намиращи се извън урбанизираните територии в
землището на с. Хрищени – собственост на Вале-
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ри Здравков Граматиков и „Нели – Ник“ – ЕООД,
Стара Загора, представлявано от Николай Стоянов
Минев, Стара Загора, ЕИК 123562704. С плана за
застрояване в имотите се установява устройствена
зона – Соб (смесена за общественообслужващи
дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – над 12 м; максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свързано, средно, за обекти: „Автокъщи за продажба на автомобили“. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10303
РЕШЕНИЕ № 1303
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 066018 в местността Киселицата, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на
Калоян Ганчев Ганев от Сливен и Георги Петров
Петров от Кърджали. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Пп (за
производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно, ниско, за изграждане на
обект: „Център за обслужване на автомобили“.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10304
РЕШЕНИЕ № 1304
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – чрез изграждане на ново БКТП и ново
кабелно отклонение от нов ЖР стълб във ВЕП
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20 kV извод „Змейово“ за захранване на обект:
„Жилищна сграда“, в поземлен имот № 067012
с идентификационен № 68850.67.12 в местността
Орта бозалък, землище гр. Стара Загора, собственост на Людмила Димитрова Койчева, минаващо през поземлени имоти с идентификационни
№ 68850.64.6, 68850.63.872 и 68850.965, представляващи полски пътища – общинска публична
собственост, и № 68850.67.12 – урбанизирана територия за жилищно строителство. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10305
РЕШЕНИЕ № 1305
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 157061 и идентификационен № 68850.157.61
по кадастралната карта в местността Казоваса,
намиращ се извън урбанизираните територии в
землището на гр. Стара Загора, собственост на
„Алианс – ДН“ – ООД, Казанлък, представлявано
от Диана Желева Кършакова, ЕИК 1240893122.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи
сгради и съоръжения), със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до
15 м; максимална плътност на застрояване – до
80 %; максимален коефициент на интензивност
на застрояване – до 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно,
за изграждане на обект: „Складова база за промишлени стоки“. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10306
РЕШЕНИЕ № 1306
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 46 в местността По реката, намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на с. Лясково, собственост на Илиана Илиева Пенчева от
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
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установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10307
РЕШЕНИЕ № 1307
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 37, кадастрален район 213 по плана на новообразуваните имоти в местността Хаджиолова
кория (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), намиращ се извън
урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, собственост на Вълчо Иванов Вълчев от
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
10308

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 632
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 22 ЗМСМА
във връзка с Решение № 18 от протокол № 4
от 10.06.2011 г. на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
за обекти – публична общинска собственост,
Общинският съвет – гр. Стражица, приема и
одобрява частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация в
обхват: урегулиран поземлен имот І в кв. 34 по
плана на с. Благоево, община Стражица, област
Велико Търново.
Председател: К. Петрова
10404
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ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 397
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
решение VI от протокол № 8 от 1.08.2011 г. на
ЕСУТ при Община Калояново Общинският съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, част електротехническа,
В и К и ОД за поземлен имот № 015025 по КВС
на с. Дуванлии, м. Кара боклук, ЕКАТТЕ 24000.
За поземлен имот № 015025 се определя УПИ
015025 – общественообслужваща дейност – спортни игрища, при следните показатели:
етажност – до три етажа, височина – до 12 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.
За председател: Г. Тричков
10339

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 543
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка от кмета на общината Общинск и ят съвет – с. Стамболово,
одобрява П У П – ПП, подробен уст ройствен
план – парцеларен план, и план-схема за външно
електрозахранване на фотоволтаични централи,
м. Мусайката, за поземлени имоти № 000589,
№ 000593, № 000551 и № 000553 и м. Капан дере
за поземлени имоти № 000587, № 000588 в землището на с. Царева поляна, община Стамболово.
Председател: М. Сербест
10285
РЕШЕНИЕ № 544
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка от кмета на общината Общинск и ят съвет – с. Стамболово,
одобрява ПУП – ПП парцеларен план за трасе
на ВЛ 20 kV от ел. подстанция до ПИ 000289
(ФЕЦ Стамболово) м. Юмрук АЯ в землището
на с. Стамболово, област Хасково.
Председател: М. Сербест
10286
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РЕШЕНИЕ № 545
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2, т. 10
ЗУТ и докладна записка от кмета на общината
Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява
ПУП – ПП и специализирана план-схема за „Електропроводна линия 20 kV от ПИ 000072 до КВС
на землище с. Кралево, община Стамболово, до
ПИ 000041 до КВС на землище с. Малък извор,
община Стамболово, област Хасково.
Председател: М. Сербест
10287
РЕШЕНИЕ № 546
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка от кмета на общината Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПП и специализирана план-схема
за обект: „Изграждане на кабелна линия 20 kV
между ЖР стълб 195/32 – отклонение на изход
Рабово, и ЖР № 25 отклонение за ТП „Пътно и
помпа“ – с. Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково“.
Председател: М. Сербест
10288
26. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154,
ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-41
от 18.08.2011 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-29 от 18.06.2010 г. на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Тягова
подстанция Крумово 110/27,5 kV, Пътна връзка
на тягова подстанция Крумово, В и К връзка на
тягова подстанция Крумово, Трафопост 20/0,4 kV
за ел. захранване на тягова подстанция Крумово
и Дежурен пункт Крумово“, на територията на
община „Родопи“, област Пловдив, част от обект:
„Електрификация и реконструкция на жп линията
по коридори ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“.
Фаза 1: гара Крумово км 164+575 – гара Първомай км 202+300“, с въвеждане на етапност и
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
10401
8. – Териториалната дирекция на НАП – София, офис Кюстендил, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № 0008/2010/000538 от 25.08.2011 г. възлага
на „К юстендилска вода“ – ЕООД, БУЛСТАТ
200167154, с адрес Кюстендил, ул. Цар Освободител
15, представлявано от Георги Стоянов Георгиев,
следните недвижими имоти като група от вещи
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№ 1, вк лючваща: сграда – промишлена, със
застроена площ 204 кв. м на два етажа, с индентификатор 41112.504.1705.1; сграда – промишлена,
със застроена площ 104 кв. м, представляваща
едноетажна масивна постройка в поземлен имот
с индентификатор 41112.504.1705.2; сграда – депо,
със застроена площ 257 кв. м на един етаж с индентификатор 41112.504.1705.3 по кадастралната
карта на гр. Кюстендил и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, всичките
в землището на гр. Кюстендил, м. Румена войвода, ул. Шипка 8. Имотът е закупен за сумата
143 143 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението за възлагане и подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
10371
31. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 0074/2010/000129 от
11.08.2011 г. възлага на „Патримониал“ – ЕООД,
ЕИК 200906307, с адрес на управление Русе, ул.
Пчелина 1, ет. 1, недвижим имот, представляващ:
недвижим имот с тръжен номер 2 – самостоятелен
обект в сграда в гр. Царево, ул. Преображенска
21, ет. 5, ап. 22, с идентификатор 48619.503.386.1.37,
със застроена площ 100,85 кв. м, прил. общи
части 11,82 кв. м и изба № 22 – 6,01 кв.м; идентификатор на самия обект – № 48619.503.386 по
плана на гр. Царево, община Царево, област
Бургас, за сумата 49 600 лв. Имотите се продават
такива, каквито са в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
10422
795. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 320 от 19.05.2011 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултетни съвети обявява конкурси за прием на
докторанти за учебната 2011 – 2012 г. по следните
научни специалности:
№ Шифър
по
ред

Научна
специалност

Държавна
поръчка

Платено
обучение

ред. зад. ред. зад.
4

5

6

7

1.

1

05.02.05 Финанси, парично
обращение, кредит и застраховка
(банково дело – 1,
публични финанси – 1, корпоративни финанси – 1)

2

3

-

3

-

-

2.

05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност

2

-

-

-

3.

05.02.08 П р и л о ж е н и е н а
изчислителната
техника в икономиката

2

-

-

1
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4

5

6

7

1

4.

05.02.18 Икономика и управление (строителство)

1

1

-

-

13.

5.

05.02.18 Икономика и управление (търговия)

1

1

-

-

6.

05.02.18 Икономика и управление (туризъм)

1

1

7.

05.02.20 Социално управление

2

2

-

-

8.

05.02.25 Стокознание

1

1

-

-

9.

05.02.26 Маркетинг

2

-

-

-

12

9

-

1

ОБЩО:

Срок за пода ва не на док у мен т и т е в о тдел
„НИРД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска работа и докторантура“,
каб. 527, тел. (052) 660-295, e-mail: nir@ue-varna.
bg, и web адрес: www.ue-varna.bg.
10238
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за професор
по 05.08.01 театрознание и театрално изкуство за
нуждите на сектор „Театър“ със срок 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Кракра 21, тел. 02
944 24 14.
10423
34. – Медицинският университет „Проф. д-р П.
Стоянов“ – Варна, на основание Решение № 320
от 19.05.2011 г. на Министерския съвет обявява
конкурс за приемане на редовни докторанти за
учебната 2011/2012 г. по следните научни специалности:
№
по
ред

Шифър

Научни области, групи
специалности и специалности

Редовно

1

2

3

4

Факултет „Медицина“
1.

03.01.03

Патологоанатомия и цитопатология (за нуждите на ФДМ)

1

2.

03.01.13

Вътрешни болести

1

3.

03.01.14

Гастроентерология

1

4.

03.01.15

Нефрология

1

5.

03.01.17

Белодробни болести

1

6.

03.01.19

Неврология

1

7.

03.01.20

Психиатрия

1

8.

03.01.28

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на
радиоактивни изотопи)

1

9.

03.01.36

Офталмология

1

10.

03.01.37

Обща хирургия

1

11.

03.01.37

Обща хирургия (детска хирургия)

1

12.

03.01.38

Анестезиология

1

С Т Р. 5 5

2

3

4

03.01.39

Хематология и преливане на
кръв

1

14.

03.01.44

Гръдна хирургия

1

15.

03.01.45

Акушерство и гинекология

1

16.

03.01.49

Сърдечно-съдова хирургия

1

17.

03.01.21

Дерматология и венерология

1

Факултет „Обществено здравеопазване“
18.

03.01.53

Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията за нуждите на
Факултет „Фармация“

1

19.

03.01.63

Обща медицина

1

Факултет „Фармация“
20.

01.05.10

Биоорганична химия, химия
на природните и физиологично
активните вещества

1

21.

01.06.03

Ботаника

1

22.

01.06.10

Биохимия

1

23.

03.02.01

Технология на лекарствените
форми и биофармацията

1

Общо:

23

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи: 1. молба-образец до ректора на
университета; 2. нотариално заверено ксерокопие
от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението; 3. автобиография; 4. апликационна форма;
5. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област; 6.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в канидидат-докторантски конкурс (45 лв.
за изпит по специалност и 25 лв. за изпит по
западен език). Плащането се извършва в касата
на университета. Кандидатите за докторанти на
основание чл. 95 ЗВО заплащат такса за първата година на обучение съгласно Постановление
№ 127 от 12 май 2011 г. за утвърждаване таксите
за кандидатстване и за обучение в държавните
висши училища за учебната 2011 – 2012 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за
справки и подаване на документи: Варна 9002,
Медицински университет, ул. Марин Дринов 55,
сграда – ректорат, ІІІ етаж, отдел „Научен“, тел.
052 677 055, 052 677 056, М. Матева, М. Николова,
от 9 до 12 ч. и 14 до 15,30 ч.
10411
96. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за:
професор по 01.06.19 паразитология и хелминтология за нуждите на Отдела по паразитология и
тропическа медицина; доцент по 01.06.12 микробиология за нуждите на Отдела по микробиология; главен асистент по 01.06.12 микробиология
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за нуждите на Националния референтен център
по нозокомиални инфекции, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Служба „Личен състав“
на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26,
тел. 944-78-96.
10283
29. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през август 2011 г. са извършени
следните продажби: пакет от 10 000 бр. поименни
безналични акции, собственост на Община Русе,
представляващи 0,287 % от капитала на „Общинска
банка“ – АД, София, продадено на застрахователно
акционерно дружество „ЗАД – Застраховане“ – АД,
София, с достигната цена 150 000 лв., еднократно
изплатени.
10256
12. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че
е изработен ПУП – парцеларен план за „Кабелна
линия 20 kV между ТП „Стопанска база – 1“ и ТП
„ПС Албена – 2“ в землищата на с. Оброчище и
с. Рогачево, община Балчик. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
10227
13. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е
изработен ПУП – план за застрояване за „Жилищни
нужди“ в ПИ 78639.23.112 по кадастралната карта на
с. Църква, община Балчик. 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 ПУП – ПЗ към Община Балчик.
10228
14. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен план за
„Електрозахранване на базова станция № 4066 на
„Глобул“ за захранване на ПИ 53120.36.107“ по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
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 ПУП – ПП
към Община Балчик.
10229
15. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е
изработен ПУП –план за застрояване за „Изграждане на електрическа подстанция СН/110 kV“ в ПИ
18160.106.82 по кадастралната карта на с. Гурково,
община Балчик. 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
ПУП – ПЗ към Община Балчик.
10230
20. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал разрешение за
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строеж № 53 от 1.09.2011 г. за линеен обект: „Електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП „Суворово“
до подстанция „Вълчи дол“, за участъка от стълб
№ 1 до стълб № 12 включително и за участъка от
стълб № 24 до стълб № 30 включително. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10390
6. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Външно кабелно
електрозахранване на ПСОВ гр. Карнобат“, местност Гюр чешма, землище на гр. Карнобат, който
е изложен в сградата на Община Карнобат, отдел
„ТСУ“ – Център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени предложения, искания
и възражения по проекта до общинската администрация.
10231
16. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Трасе на
кабел за външно електрозахранване на базова
станция на VIVACOM BS3701“, намираща се в
имот № 062071 по КВС на с. Пет могили, община
Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в
отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10314
1. – Областният управител на област с административен център гр. Пловдив в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено
Разрешение за строеж № РЗШ-01-2 от 25.07.2011 г.
на възложителя „Ситигаз България“ – АД, ЕИК
131285259, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения работен инвестиционен
проект за обект „Разпределителен газопровод извън
границите на урбанизираните територии – община
„Марица“ и община „Родопи“, област Пловдив, с
трасе, преминаващо през териториите на община
„Марица“ и община „Родопи“, област Пловдив“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица чрез областния управител
на област с административен център гр. Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10259
74. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
е изработен ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии и частично в регулацията на с. Труд, област Пловдив, на обект:
„Подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
бетонен трансформаторен пост БКТП-9“, ситуиран в регулационните граници на с. Труд, в ПИ
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73242.501.324, до нов бетонен трансформаторен
пост БКТП, ситуиран в УПИ 101021 – автосалон
и автосервиз. От новопроектирания БКТП ще
се изградят подземни кабелни линии 1 kV до
3 бр. нови електромерни табла ТЕ тип ТЕПО.
Електромерните табла ще се монтират до границите на ПИ 73242.101.110, ПИ 73242.101.106 и ПИ
73242.101.28 с обща дължина на кабела 1027 м по
КК на с. Труд, област Пловдив. Проектното трасе
20 kV минава през следните имоти, както следва: I.
Кабелна линия 20 kV в регулационните граници на
с. Труд, община „Марица“: ПИ 501.324 – площад,
ПИ 501.1804 – второстепенна улица, ПИ 501.1802,
ПИ 501.1801 – за движение и транспорт (собственост на община „Марица“), ПИ 501.1800 – път от
републиканската пътна мрежа – собственост на
държавата. II. Кабелна линия 20 kV в землището
на с. Труд, община „Марица“: ПИ 100.19 – селскостопански път, ПИ 101.101 – селскостопански път,
ПИ 101.73 – селскостопански път (собственост на
община „Марица“) и ПИ 101.109, ПИ 101.110 – собственост на „Мишел Комерс“ – ЕООД, Пловдив.
III. Кабелно ел. захранване 1 kV минава през ПИ
101.110 и ПИ 101.109 – собственост на „Мишел
Комерс“ – ЕООД, Пловдив, ПИ 101.73, ПИ 101.100
и ПИ 101.101 – селскостопански пътища, собственост на община „Марица“, ПИ 101.105, собственост
на Румен Илиев Вълчанов. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408 (Дирекция „УТЕС“), и може да се разгледа
от заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
10232
3. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична регулация и имоти за обекти
на публична собственост в структурна единица
167/167А/ по ОУП на община „Марица“, местност
Алчака, по кадастралната карта на с. Костиево,
област Пловдив, изготвен на основание Заповед
№ РД-09-334 от 5.05.2011 г. на кмета на община
„Марица“ при условията на чл. 16, ал. 7 ЗУТ, като се
образува един нов квартал 69 с отреждане на Смф.
Имотите, включени в тази разработка, са, както
следва: ПИ 36.1 – нива на Пламен Илиев Роглев,
УПИ 36.333 – частен път на Димана Димитрова
Страхилова, УПИ 36.334 – ремонтна работилница
за селскостопанска техника на Димана Димитрова
Страхилова, УПИ 36.335 – складово-логистична
база на Димана Димитрова Страхилова, ПИ
36.32 – нива на Иван Костадинов Шишков, УПИ
036033 – логистичен център на „Рослин Партнърс
България“ – АД, УПИ 036034 – крайпътен търговски комплекс с автосервиз и складове за селскостопанска продукция на „Сарай авто плюс“ – ЕООД,
ПИ 36.35 – нива на Ваклин Костадинов Шишков,
ПИ 36.36 – нива на ЕТ „Кавръка – Йордан Кавръков“, УПИ 36.37 – нива на „Халюк Йоргут“ – ЕООД,
ПИ 36.4 – нива на Георги Николов Видев, УПИ
38950.36.5, 38950.36.22 – складова база за строителни
материали, и УПИ 051005 – склад за строителни
материали на „Строителни материали и системи
АБО“ – ООД, ПИ 51.4 – нива на Община „Марица“, ПИ 36.23 – полски път, ПИ 36.246 – полски
път, ПИ 36.245 – полски път, и ПИ 36.332 – полски път, собственост на Община „Марица“, ПИ
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36.244 – отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408 (дирекция „УТЕС“). 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 до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
10340
76. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане
на подземна кабелна линия от подстанция 20 kV
за ел. присъединяване на обект: „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 005037 в землището на
с. Брягово, община Първомай, област Пловдив,
които са изложени в общинската администрация
гр. Първомай, стая № 107. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация Първомай.
10239
47. – Община Раковски, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с решение VІ, взето с протокол
№ 20 от 10.08.2011 г. на ЕС по УТ при Община
Раковски е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив“, подобект: ВЛ
110 kV „Игнатиев“ ТЕЦ „Пловдив – Север“ – п-ст
„Чернозем“, участък от стълб № 54А до стълб
№ 56 в землището на с. Стряма. Проектът е изложен в сградата на общината, ет. 1, стая № 2.
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 – гр. Раковски.
10503
11. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Газификация на гр. Сандански“, с подобект:
„Разпределителен газопровод от гр. Сандански
до с. Дамяница със сигнатура СН-101“, минаващ през имоти с идентификатори: 65334.201.95,
65334.212.397 и 65334.212.396 – полски пътища, и
65334.219.365 – р. Санданска Бистрица, землището
на гр. Сандански, по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Сандански,
одобрена със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София;
през поземлени имоти: 0.147 – вътрешна река,
0.174 и 0.234 – полски пътища, и 0.293 – канал,
МЗГ – ХМС в землището на с. Поленица, община
Сандански; през имоти: 0.191, 0.192 и 0.263 – полски
пътища, и 0.193 – канал, МЗГ – ХМС в землището
на с. Лешница, община Сандански; през имоти
0.105, 0.111 и 0.116 – полски пътища, в землището
на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, който е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 5. 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.
10315
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67. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за обект „ВЛ 400 kV за ТЕЦ „Марица-изток 1“ и преустройство пред подстанция
„Марица-изток – Гълъбово“ (подобект ВЛ 400 kV
„Розовец“), землище с. Пясъчево, община Симеоновград. Общата линейна дължина на ВЛ 400 kV
в зоната за налагане на ограничение в ползването
е 576,50 м, които попадат изцяло в земеделска
територия. Сервитутът е проектиран на 13 м от
двете страни на оста съгласно Наредба № 16 от
2004 г. за сервитути на енергийни обекти. Трасето
заедно със сервитутната зона засяга поземлени
имоти с № 62016 (стъпка на стълб № 4), 62001,
62002, 62005 (стъпка на стълб № 5), 199 (полски
път), 62011 (стъпка на стълб № 6), 62010, 62020,
62018 и 209 (полски път). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
стая 22 на общината) и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
10257
4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 000502,
м. Ала баир, землище с. Богомилово, община
Стара Загора. Проектът се намира в сградата на
общината – ет. 5, стая 513. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта за подробен устройствен план до общинската
администрация.
10258
85. – Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти, елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на външно ел.
захранване (подземен електропровод) на обект
„Фотоволтаична централа в УПИ XIV-135, кв.
26, с. Мали извор“ и „Фотоволтаична централа в
УПИ XII-125, 126 кв. 23, с. Мали извор“. Трасето
е с дължина 761,6 л. м и преминава през ПИ
№ 035016, ПИ № 035004, ПИ 035007 – общинска
собственост, и ПИ № 004072 – частна собственост, по КВС на с. Мали извор, община Тервел.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 8, стая 108.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10341
84. – Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти, елементи на техническата
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инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за осъществяване на пътна
връзка между път от РПМ III-207 „Тервел – Жегларци – Векилски“ при км 54+825 до „Претоварна
станция за отпадъци гр. Тервел“ в ПИ с идентификатор 72271.47.42 и захранващ водопровод от
ул. Янтра до „Претоварна станция за отпадъци
гр. Тервел“ през имоти общинска собственост.
Парцеларният план със съпътстващите го „В и К
схема“ и „Комуникационно-транспортен план“ е
изложен за разглеждане в Община Тервел, ул. Св.
Св. Кирил и Методий 8, стая 108. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10342
5. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за „Въздушна линия средно напрежение – удължаване
на трасето на 20 kV „Главан“ до връзка с 20 kV
„Нептун“ в района на с. Орлов дол, община
Тополовград“, с възложител на проекта: „ЕВН
България ЕР“ – А Д, КЕЦ – гр. Раднево, при
засегнати от трасето на електропровода имоти:
1. В землището на с. Орлов дол: имот и
№ 000081, 00110, 000149, 000153, 000254, 000258,
000287, 000288, 129058, 130087, 5850016, НТП – полски пътища, публична общинска собственост;
имот № 0011271, НТП пътища – ІV клас, публична общинска собственост; имоти № 129028,
140007, 140011, 585010 и 585019, НТП пасища/
мери, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, публична общинска собственост; имот № 129025, НТП – нива,
държавен поземлен фонд, частна държавна собственост; ПИ № 129001, НТП – нива, на Слави
И ва нов Лу чев; ПИ № 1290 02 , Н Т П – н и ва,
Христо Иванов Джунджулев; ПИ № 129026,
НТП – нива, Стоян Петров Новаков; ПИ № 129029,
НТП – нива, Стайко Иванов Куртев; ПИ № 129030,
НТП – нива, Димитър Костадинов Каишев; ПИ
№ 129031, НТП – нива, Стоян Георгиев Марков;
ПИ № 130001, НТП – нива, „СИГ“ – ООД, Сливен; ПИ № 130002, НТП – нива, Георги Господинов Гоменов; ПИ № 130007, НТП – нива, Стоян
Иванов Димов; ПИ № 130008, НТП – нива, „Агроенерджи АДСИЦ“, ПИ № 130009, НТП – нива,
Ангел Димов Вълчев; ПИ № 130010, НТП – нива,
„СИГ“ – ООД; ПИ №130011, НТП – нива, Господин Куртев Недков; НТП № 130012, НТП – нива,
Христо Недков Димов; ПИ № 130017, НТП – нива,
Дими т ър Ми хов Недков; ПИ 130 090 и ПИ
№ 130091, НТП – ниви, Георги Иванов Георгиев; ПИ № 140001, НТП – нива, Вълчо Михов
Недков; ПИ № 140002, НТП – нива, Господин
Куманов Проданов; ПИ № 140003, НТП – нива,
Георги Господинов Гоменов; ПИ № 140 0 04,
НТП – нива, Люцкан Митков Маджаров; ПИ
№ 140005, НТП – нива, Христо Желев Петров;
ПИ № 140006, НТП – нива, Димитър Желев
Петров; ПИ № 140008, НТП – нива, Продан Христов Аврамов; ПИ № 140009, НТП – Яньо Желев
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Петров; ПИ № 140010, НТП – нива, „Елана фонд
за земеделска земя“ – АДСИЦ; ПИ № 141001,
НТП – нива, Калинка Христова Василева и Господин Христов Георгиев; ПИ № 585009, НТП – нива,
Стою Желев Хупов; ПИ № 585011, НТП – нива,
Коста Кюрчев Робчев; ПИ № 585015, НТП – нива,
Господин Костов Попов.
2. В землището на с. Хлябово, община Тополовград: имоти № 000170, 021005, 021020, 022020,
022117, НТП – полски пътища, публична общинска
собственост; имоти № 003001, НТП пасища/мери,
публична общинска собственост; имот № 021015,
НТП – нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, общинска
частна собственост; имот № 000350, НТП – дървопроизводителни горски площи, МЗГ – ДДС;
имот № 021008, НТП – нива, Иван Радев Иванов; имот № 021016, НТП – нива, Кръстю Янев
Янезлиев, ПИ № 021017, НТП – нива, Недялко
Иванов Димов; 021019, НТП – нива, Георги
Иванов Димов; ПИ 021021, НТП – нива, Петър
Иванов Златев; ПИ № 022001, НТП – нива, Георги
Стайков Дрехелев; ПИ № 022008, НТП – нива,
Динчо Георгиев Пех ливанов; ПИ № 022009,
НТП – нива, Димитър Вълков Зафиров; ПИ
№ 022010, НТП – нива, Манчо Димитров Манчев; ПИ № 0220112, НТП – нива, Щерьо Колев
Костов; ПИ № 022021 Ташо Иванов Къркилов;
ПИ № 022022, НТП – нива, Михаил Иванов
Дурчев; ПИ № 022024, НТП – нива, Иван Гошев
Халваджиев; ПИ № 022029, НТП – нива, Иван
Стоянов Куркчиев; ПИ № 022130, НТП – нива,
Яна Георгиева Енчева.
3. В землището на Тополовград, община Тополовград: ПИ имоти № 000055, 000066, 000076
и 0 0 0 086, НТП – полск и п ът ища, п убли чна
общинска собственост; ПИ имоти № 017275,
018001, 018072, 018087, 018219, 018221, 018224 и
018229, НТП – ниви, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, частна общинска собственост; ПИ имот № 018094,
НТП – нива, Мата Иванова Дерменджиева; ПИ
№ 018133, НТП – нива, Иван Гочев Илиев; ПИ
№ 018138, НТП – нива, Стайко Иванов Куртов;
ПИ № 018216, НТП – нива, Иван Киров Чавдаров;
ПИ № 018217, НТП – нива, Дойчо Иванов Янков;
ПИ № 018218, НТП – нива, „Агроенерджи“ – АДСИЦ; ПИ № 018020, НТП – нива, Атанас Иванов
Сотиров; ПИ № 018225, НТП – нива, Рада Митева Бечева; ПИ № 018226 и 018227, НТП – нива,
Раксуда Милушева Кадиева, и ПИ № 018230
НТП – нива, Иван Радев Иванов.
Изготвеният проект за промяна на
ПУП – ПП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за „Въздушна линия
средно напрежение – удължаване на трасето на
20 kV „Главан“ до връзка с 20 kV „Нептун“ в
района на с. Орлов дол, община Тополовград“,
се намира в отдел „ТСУС“ на общинска администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан
всеки работен ден в рамките на работното време.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта
до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от
получаване на обявлението.
10386
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Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 37, срещу Решение № ТЕ-20
от 29.06.2011 г. на ДКЕВР за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа
енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните
снабдители и/или обществения доставчик за
периода от 1.07.2011 – 1.07.2012 г., по което е образувано адм.д. № 9267/2011 по описа на Върховния
административен съд, четвърто отделение.
10353
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Лилия Димитрова Димитрова от гр. Гоце Делчев против Заповед № 357
от 23.06.2011 г. на кмета на Община Гоце Делчев,
с която е одобрен ПУП – план за застрояване
на УПИ Х-0,901; Х-0,3035 и Х-0,902, в кв. 131,
по плана на гр. Гоце Делчев; и РУП за УПИ
Х-0,901; Х-0,3035 и Х-0,902, в кв. 131, по плана на
гр. Гоце Делчев, с който се определят размерите
на сградите в хоризонтално и вертикално положение, е образувано адм. дело № 596/2011. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.09.2011 г. от 10,30 ч. в зала 002.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските 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 и 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 заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересoвано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10431
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Станчо Атанасов Димитров и Неделчо
Маринов Стоянов от Бургас против Заповед
№ 8-Z-321 от 14.03.2011 г. на кмета на община
Созопол за одобрение на ПУП – ПРЗ в обхват на
урегулиран поземлен имот І „За индивидуално
жилищно строителство“ в кв. 52 (нов идентификатор № 67800.502.405) по плана на гр. Созопол.
По оспорването е образувано адм.д. № 1636/2011.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
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срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
15.11.2011 г. от 11,20 ч.
10399
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 3023/2011 по описа на
Административния съд – Варна, по жалба от
Райко Стоянов Райков срещу Заповед № 731 от
25.07.2011 г. на зам.-кмета на Община Аврен, с
която е одобрен ПРЗ на УПИ № ХІV-421 и УПИ
№ ХV-421, кв. 87, с. Близнаци, Община Аврен,
във връзка с делба на УПИ № ІІ-421, кв. 87. Съ
дът указва на заинтересованите лица, че в срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
10363
Административният съд – Варна, ІІ отделение,
ХVІІ състав, съобщава за направено оспорване
от „Златни пясъци“ – АД, със седалище и адрес
на управление к.к. Златни пясъци, сграда „Дирекция“, на Заповед № Г-39 от 10.05.2011 г. на
зам.-кмета на Община Варна, с която е одобрен
ПУП – ПРЗ за изменение на ПРЗ в обхват: УПИ
ІІ-51,522, ІІІ-51 „за обществено обслужване“,
ІV-519,529 „за гаражи“, V-519,VІ-519,529,522 „за
ОДЗ“, VІІ-53 „за ОДЗ“, кв. 35, улица о.т. 1875а,
1875б, 1875в, 1875г, 1875д, по плана на 24 м.р.
на гр. Варна. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2306/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед, както и за присъединяване
към подадената от „Златни пясъци“ – АД, жалба.
10430
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 191/2011, насрочено за 5.10.2011 г.
от 10,20 ч., по оспорване от Райчо Димитров
Цветин от гр. Бобошево, ул. Алекси Величков 1,
на Заповед № РД-07-66 от 12.05.2011 г. на кмета на
Община Бобошево, издадена на основание чл. 129,
ал. 2 ЗУТ, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение № 1.2 от
протокол № 6 от 22.12.2010 г. и Решение № III.I
от протокол № 2 от 27.01.2011 г. на ОЕСУТ при
Община Бобошево, с която е одобрен проект за
изменение на ПУП – план за регулация в обхват:
УПИ, представляващ парцел VI-843 в кв. 30 по
регулационния план на гр. Бобошево, с възложител Веска Атанасова Волева. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Кюстендил, по номера на образуваното
адм. дело, което да съдържа: трите имена, адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв, за българските граждани; трите имена,
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
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съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и 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 заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявленито да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
10426
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпила жалба от адвокат
Магдалена Попова – процесуален представител
на Атанас Сотиров Сотиров, Иванка Иванова
Сотирова, Сотир Атанасов Сотиров, Евгения
Цветкова Костадинова, Методи Антонов Попов,
Илияна Иванова Кордева, Георги Атанасов Кордев
и Антон Методиев Попов от Пазарджик, против
измененията и допълненията на Наредбата за
обществения ред в Община Пазарджик, приети с
Решение № 211 от 12.11.2009 г., взето с протокол
№ 18 на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По
жалбата е образувано АД № 522/2011 по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.09.2011 г. от 10 ч.
10392
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Светлана Петрова Налбантова
от София чрез пълномощника є адвокат Църцаров против Заповед № 129 от 20.06.2011 г. на
кмета на община Пазарджик, с която е одобрен
ПУП – ПРЗ ведно с електрическата схема към
него за ПИ 153069, местност Хаджийски ливади,
землище с. Мало Конаре, като с ПР за имота се
обособява УПИ 153069, за инженерно-техническа
инфраструктура, а с ПЗ в него се ситуира ниско,
свободностоящо застрояване с височина до 10 м
при показатели за устройствена зона „Пп“: Пзастр. – 80 %, Позел. – 20 %, Кинт. – 1, съгласно
означенията на приложения проект. По жалбата
е образувано административно дело № 546/2011
по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
10393
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VIII състав, призовава Дарън Смит с
последен адрес Варна, ж.к. Чайка, бл. 39, ет. 4,
ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 6.10.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по адм.д.
№ 7/2011, заведено от Кръстю Г. Кръстев, Георги
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К. Христов, Райна Х. Христова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10394
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Таня Олеговна
Марченко с последен адрес Варна, ж.к. Чайка,
бл. 39, ап. 49, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 6.10.2011 г. в 9,30 ч. като ответница по
адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю Г. Кръстев,
Георги К. Христов и Райна Х. Христова. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
10395
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Димян Анатолиевич Николов с последен адрес Варна, ж.к.
Чайка, бл. 38, ап. 45, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 6.10.2011 г. в 9,30 ч. като ответник
по адм. дело № 7/2011, заведено от Кръстю Г.
Кръстев, Георги К. Христов, Райна Х. Христова.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
10396
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Джорджия
Смит с последен адрес Варна, ж.к. Чайка, бл. 39,
вх. А, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 6.10.2011 г. в 9,30 ч. като ответница
по адм. дело № 7/2011, заведено от Кръстю Г.
Кръстев, Георги К. Христов, Райна Х. Христова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
10397
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Елена Стефанова Смит с последен адрес Варна, ж.к. Чайка,
бл. 39, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 6.10.2011 г. в 9,30 ч. като ответница по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю Г.
Кръстев, Георги К. Христов и Райна Х. Христова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
10398
Ловешкият районен съд, IV гр. състав, призовава Вълко Цанов Стойков с последен известен
адрес Торонто – Канада, по чл. 30, ал. 2 ЗС. Образувано е гр.д. № 1148/2011 по описа на ЛРС по
искова молба, заведена от Иван Димитров Цолов
от Ловеч против Вълко Цанов Стойков, който да
се яви в канцеларията на РС – Ловеч, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“, да получи исковата молба
и приложените към нея писмени доказателства
по чл. 30, ал. 2 от Закона за собствеността, предявена срещу него от Иван Димитров Цолов от
Ловеч, ул. Цачо Шишков 15, чрез адвокат Стоянка
Тихолова от ЛАК, в противен случай съобщението ще се приложи към делото като редовно
връчено и ще му се назначи особен представител
на разноски на ищеца.
10400
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Врачанският окръжен съд съгласно решение
на САС № 1390 от 25.07.2011 г. по т.д. № 161/2010,
с което се отменя изцяло решение № 52 от
30.09.2010 г. на ВОС по т.д. № 10/2010, и вместо
него постановява: открива производство по несъстоятелност по отношение на Туристическо
дружество „Веслец“ – Враца, със съдебен адрес
Враца, Дом на туриста; допуска обезпечение
чрез налагане на запор върху движимите вещи и
сметките в банки и възбрана върху недвижимите
имоти на сдружението; назначава за временен
синдик Веселин Луканов Банков от София, ул.
Ивайло 23; свиква първо събрание на кредиторите на 11.10.2011 г. в 14 ч. в една от залите на
ВОС с дневен ред: 1. изслушване на доклад на
временния синдик по чл. 668, т. 3 ТЗ; 2. избор
на постоянен синдик и предложения до съда за
неговото назначаване; предложения до съда за
размера на възнаграждението на синдика; 3.
избор на Комитет на кредиторите.
10429
Добричкият окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ с определение от 30.08.2011 г. по т.д. № 282/2011
насрочва съдебно заседание на 30.09.2011 г. от
10,30 ч. в съдебната сграда, ет. 2, зала 6, за
разглеждане искането на „Евотуринг“ – ЕООД,
Варна, за отмяна на взетите решения на първото
събрание на кредиторите на „Аква Британика“ – ЕАД, Добрич, на 29.07.2011 г.
10427
Добричкият окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ с определение от 30.08.2011 г. по т.д. № 283/2011
насрочва съдебно заседание на 30.09.2011 г. в
10,30 ч. в съдебната сграда, ет. 2, зала 6, за разглеждане искането на „Ремхол“ – АД, Панама,
Република Панама, за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „Алфа Вектор“ – АД,
Добрич, проведено на 1.08.2011 г.
10428
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 457/2003 вписва промени
за „С М“ – ООД: заличава предмета на дейност;
вписва нов предмет на дейност: дентални услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид на едро и дребно, внос, износ, бартерни и
реекспортни сделки, търговско представителство
и посредничество, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, продажба на стоки от
собствено производство, лизингови, маркетингови
и валутни сделки, експлоатация на заведения за
обществено хранене, питейни заведения, забавни,
спортни и атракционни обекти и съоръжения,
туристически, хотелиерски, комунално-битови,
информационни, програмни, консултантски, сервизни, рекламни и други услуги, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон; вписа нов
учредителен акт.
13276
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 488/98 вписва прехвърляне на търговско предприятие на едноличен
търговец с фирма „Добиком – Доброслав Димитров“, Монтана, като съвкупност от права,
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задължения и фактически отношения на „Добиком“ – ООД, Монтана (рег. по ф.д. № 588/2007
по описа на МОС).
13277
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 288/2002 вписва промени
за „Пази главу“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
дялове: Лиязим Лимани прехвърля: 10 дяла от
капитала на дружеството на Марина Михайлова
Петрова и 1 дял от капитала на дружеството на
Бекир Лимани, и 1 дял от капитала на дружеството
на Истреф Лимани; вписва като съдружници в
дружеството Марина Михайлова Петрова, Бекир
Лимани и Истреф Лимани; дружеството продължава дейността си като „Пази главу“ – ООД;
премества адреса на управление на дружеството
от ул. Крайречна 9 на ул. Пристанищна 20; вписа
нов дружествен договор.
13278
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 763/2000 вписва прекратяване
на кооперация „ДК Кооппроект“ със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Индустриална 20, и я обявява в ликвидация, с ликвидатор
Валентин Михайлов Нисторов и със срок на
ликвидация 3 месеца.
13279
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 73/2006 вписва промени за
„Еко парк – 2006“ – ООД: вписва прехвърляне
на дялове: Ана Иванова Ангелова прехвърля
30 дяла от капитала на дружеството на Нестор
Петков Нисторов; Анасийка Петрова Иванова
прехвърля 150 дяла от капитала на дружеството
на Нестор Петков Нисторов; вписва като съдружник в дружеството Нестор Петков Нисторов;
премества адреса на управление на дружеството
от ул. Първа № 33 на ул. Първа № 31; вписа нов
дружествен договор.
13280
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ регистрира по ф.д. № 575/97 прекратяването
на „Дар“ – ООД, и го обявява в ликвидация, с
ликвидатор Йордан Драгомиров Йорданов, със
срок за ликвидация на дружеството 6 месеца,
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“.
13484
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1415 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 747/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Трак – транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Луганск 116, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионна, спедиционна, складова, консултантска, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, проектантска, строителна и
импресарска дейност и всякакви други услуги,
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незабранени със закон, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност
във всички видове и форми, незабранени със
закон, сделки с акцизни стоки, производство на
строителни материали, търговия с автомобили и
строителна техника след предварително разрешение на компетентен държавен орган за всяка от
изброените дейности, когато законодателството
предвижда това, с капитал 5000 лв. и със съдружници Явор Симеонов Якимов и Антонио Атанасов
Андонов. Дружеството е с неограничен срок и
се управлява и представлява от Явор Симеонов
Якимов и Антонио Атанасов Андонов заедно и
поотделно.
13485
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 682 от
8.VI.2007 г. по ф.д. № 352/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Айдаров – транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Благой Гебрев,
бл. 18, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, складови сделки, търговско посредничество, внос-износ и търговия с
автомобили (нови и втора употреба) и с резервни
части (нови и втора употреба) за автомобили,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, както и всякаква друга, незабранена със закон дейност (след
спазване на определения лицензионен режим), с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик Георги
Борисов Георгиев. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от Георги
Борисов Георгиев.
13486
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 22 от 23.I.2008 г. по ф.д. № 545/2007 вписа
прехвърлянето на търговско предприятие ЕТ
„Георги Стоев – Жорко“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Жорко“ – ЕООД.
13487
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 18 от
17.I.2008 г. по ф.д. № 848/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Аурум“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 20, вх. А, ап. 3, с
предмет на дейност: сортиране и преработка на
отпадъци от електронно оборудване, търговия с
благородни, цветни и черни метали и отпадъци
от такива (след получаване на лиценз), търговия
с индустриално оборудване, търговия и отдаване
под наем на недвижими имоти, селскостопанска
дейност в пълен обем, производство и търговия
с всякакви стоки и услуги за населението и стопанството, незабранени със закон, външноиконо-
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мическа и външнотърговска дейност в рамките
на законодателството в пълен обем по целия
предмет на дейност, както и всякакви дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Аврора“ – ООД, представлявано
от управител я си Игнат Славев Игнатов, и
„Алма – Д“ – ЕООД, представлявано от управителя му Александър Любомиров Димитров.
Дружеството е с неограничен срок и се представ
лява поотделно от управителите Игнат Славев
Игнатов и Александър Любомиров Димитров,
които ще го управляват заедно и поотделно.
13488
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2943 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 4632/91 заличава постановеното решение от 11.XII.2003 г. за вписване на
промени в „Батерия“ – АД, Никопол, въз основа
решение на ОС на акционерите, проведено на
17.Х.2003 г., с което е вписано увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 300 000 лв.
чрез издаване на нови 250 000 поименни акции
с номинална стойност 1 лв.
13281
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 4 ЗК с решение № 41 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 1280/2007 вписа в кооперативния регистър кооперация „Земеделска и производителна
кооперация „Антарес“ със седалище и адрес на
управление Белене, ул. Пенчо Славейков 13, с
предмет на дейност: лозарство и производство на
вино и спиртни напитки от грозде (след лиценз),
растениевъдство и животновъдство, разкриване
и експлоатация на пунктове за изваряване и
дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на спиртни
напитки (след лиценз), производство и търговия с
ракии и спиртни напитки от собствени суровини
и материали (след лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки,
суровини и материали, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително-монтажни
работи и ремонтни дейности, проектантски услуги,
организиране на магазинна мрежа за продаване
на едро и дребно на хранителни и нехранителни
стоки, търговия с промишлени стоки и стоки за
бита, продажба на стоки от собствено производство, вкл. земеделска продукция, разкриване и
екслоатация на обекти, предоставящи алкохоли
(след лиценз), безалкохолни, тонизиращи напитки
и цигари (след лиценз), разкриване на заведения
за обществено хранене, кафе-аперитиви, ресторанти, бюфети и др., производство и търговия
със сладкарски и тестени изделия, електронни и
компютърни игри (без хазарт), организиране на
детски атракционни, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, лизингови сделки, консултантска и рекламна дейност, складови и лицензионни
сделки. Кооперацията е с управителен съвет в
състав: председател – Борислав Йосифов Лоринков, членове: Красимир Цветанов Вълков и
Румен Иванов Иванов, и контролен съвет: Милен
Павлов Дулев, Петър Иванов Ангелов и Виргиния Бенедитова Линова, и се представлява от
председателя на УС Борислав Йосифов Лоринков.
13282
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 2559
от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 133/97 вписа промени
за „Експертизи“ – ЕООД, Плевен: освобождава
Димитрина Николова Цветкова като ликвидатор
на дружеството и вписа като ликвидатор и представляващ дружеството Емил Богданов Цветков.
13283
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 37 от
28.I.2008 г. по ф.д. № 1310/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Голфекспо“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Кирил и Методий 12,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната, IT-бизнес, бартерни,
комисионни сделки и лизингова дейност (след
съответното разрешение), т у роператорска и
турагентска дейност и туристически услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, производство,
изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, транспортна и спедиционна дейност, услуги на физически и юридически
лица, дистрибуторска дейност с чуждестранни
физически и юридически лица, рекламно-информационна дейност, издателска и импресарска
дейност, сделки с недвижими имоти с цел продажба, проектантска и инженерингова дейност,
сделки с продукти на интелектуална собственост,
получаване и доставка на електронно-информационни услуги, сервизна дейност, производство на
промишлени стоки, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, ремонтни
услуги, пътнически и товаро-транспортни услуги
в страната и в чужбина, строителство и ремонт
на жилища и офиси, счетоводна и консултантска
дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Илиян Недев
Спасов, Ханс Горан Оландре, Михаил Евгениевич
Богуцкий и Николай Фьодорович Власов и се
управлява и представлява от управителя Илиян
Недев Спасов.
13284
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 89 от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1269/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Домейн Мизия“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 75, вх. Д,
ап. 20, с предмет на дейност: производство и реализация на вино, ракия и други спиртни напитки
(след разрешение и лиценз), покупко-продажба
на всякакво недвижимо имущество, рекламна и
маркетингова дейност, консултантска дейност и
услуги, превозни и спедиторски услуги, сделки с
интелектуална собственост, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска
продукция в страната и в чужбина, търговска
дейност в страната и в чужбина, комисионерство,
туристически услуги, информационна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, пок у пкопродажба на ценни книжа (след разрешение),
производство и продажба на семена и посадъчен
материал, агрохимически препарати и торове,
складови сделки, транспортна дейност в страната
и в чужбина, посредничество, представителство
(без процесуално) на физически и юридически
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лица в страната и в чужбина, охранителна дейност
(след разрешение), с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от съдружниците
(управители) Георги Иванов Йоцов и Бисерка
Тодорова Йоцова заедно и поотделно.
13285
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 115
от 16.I.2008 г. по ф.д. № 39/2005 вписа промени
за „Сградостроител“ – ЕАД, Плевен: заличава
като едноличен собственик на капитала ТПК
„Сградостроител“ – Плевен; вписа промяна във
фирмата на дружеството: „Сградостроител“ – АД;
дружеството ще се представлява от Стефан Илиев
Симеонов.
13286
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 110
от 15.I.2008 г. по ф.д. № 1320/92 вписа промени
за „Ореском“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала на дружеството „Алекс АА“ – ООД, Плевен; вписа като
едноличен собственик на капитала на дружеството, представляващ и управляващ Анатоли
Александров Тодоров.
13287
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 117
от 16.I.2008 г. по ф.д. № 1781/98 вписа промени
за „Ипон – ин женеринг 99“ – ООД, Плевен:
заличава като съдружници в дружеството Никодим Никодимов Йорданов и Илия Георгиев
Стоянов; вписа като съдружник в дружеството
Снежина Ивайлова Любенова; вписа промени в
дружествения договор съгласно решение на ОС
от 14.XII.2007 г.; дружеството ще се представлява
от управителя Ивайло Цветанов Илиев.
13288
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 113 от
16.I.2008 г. по ф.д. № 165/2002 вписа промени за
„Конфекцион груп“ – ЕООД, Плевен: премества
адреса на управление на дружеството от Плевен,
ул. Вит 9, в Плевен, ул. Българска авиация 7; вписа
решение на едноличния собственик на капитала
от 1.XII.2007 г. за изменение в учредителния акт
на дружеството.
13289
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 22 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1283/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Солна компания“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Христо
Ясенов 6, с предмет на дейност: внос и търговия
със сол, сделки от всякакъв вид в страната и в
чужбина, вкл. покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първичен, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
ценни книжа с цел продажба (след разрешение),
търговско представителство (без процесуално),
посредни чест во, комисионни, спедиц ионни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг, с капитал 6000 лв.
Дружеството е със съдружници Станчо Тошков
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Тотов, Огнян Вергилов Кировски и Петя Тошкова Кировска и се управлява и представлява от
управителя Станчо Тошков Тотов.
13290
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 386
от 30.I.2008 г. по ф.д. № 4035/97 вписа промени
за „Вайпър“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в Казанлък, ул. Граф Игнатиев 17; вписа промяна в учредителния акт.
13292
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9349 от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 4729/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Вайпър
пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Христо Ботев 140, с
предмет на дейност: сделки с благородни метали
и скъпоценни камъни по занятие, техния износ,
внос и преработката им (след получаване на съответно разрешение, изискуемо от закона), сделки
с чуждестранна валута по занятие посредством
обменно бюро (след получаване на съответното разрешение, изискуемо от закона), заложна
дейност (след получаване на разрешителни от
държавни органи в нормативните актове), комисионни сделки, счетоводни услуги, предприемаческа,
инвестиционна дейност, услуги по застраховане,
посредничество, представителство и агентство
на български и чуждестранни юридически и
физически лица, в т. ч. застрахователи, строителство, покупко-продажби и управление на
недвижими имоти, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, кафенета,
барове, ресторантьорство, хотелиерство, търговия
с алкохол и цигари (след получаване на лиценз
по установената от закона процедура), външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно с промишлени стоки, стоки за бита и стоки
на леката промишленост, импорт, експорт, реекспорт, бартерни, обвързани и други специфични
сделки във всички разрешени със закон форми и
с всякакви стоки, внос, износ и продажби на леки
автомобили, проектиране, разработка, създаване
и реализация на авангардни технологии, ноу-хау,
авторски произведения, промишлени образци и
други обекти на интелектуалната собственост,
спедиторска дейност и транспортни услуги на пътници и товари в страната и в чужбина, складова,
маркетингова, рекламна и проучвателна дейност,
както и всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Недка Пройчева
Гендова и Георги Иванов Гендов и се представлява и управлява от Недка Пройчева Гендова.
13489
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3051 от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 210/2005 промени за „Топлогаз“ – АД: заличава
като членове на съвета на директорите Светлозар Иванов Вичев, Константин Георгиев Станев,
Иван Николов Пушкаров и Пламен Янков Цвет
ков; намалява броя на членовете на съвета на
директорите от петима на трима членове; вписва
като членове на съвета на директорите Марийка
Минкова Късова и Марта Любенова Пушкарова.
13490
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3885 от 28.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1748/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Готи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Липник 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на ценни книжа с цел
препродажба, търговско представитество и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик Деница Райчева Райкова и се управлява
и представлява от Деница Райчева Райкова и
Райчо Тодоров Райков.
13293
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 981 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 470/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „ББЕ Бългериан Биоенерджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Силистра,
ул. Любен Каравелов 4, офис 7, с предмет на
дейност: производство и продажба на етанол и
биоетанол (след получаване на необходимите
лицензии и/или разрешения и извършване на
необходимите регистрации), както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със собственик на капитала „Вербио Верайнигте Биоенергие АГ“ – АД, и се управлява и
представлява от всеки двама от управителите
и/или прокуристите заедно: Радослав Вилхелм
Шунк – управител, Теодор Нийсман – управител,
Фритц Райнер Нойман – прокурист, и Олаф Франк
Трьобер – прокурист.
13268
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1151 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 544/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мелъни – 2002“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дулово, ул. Васил Левски 55, вх. Б,
ап. 16, с предмет на дейност: производство на
хляб и хлебни изделия, търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, модернизация, реконструкция, проучване, проектиране
и обзавеждане на жилищни, производствени и
търговски сгради, превоз на пътници и товари,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция, преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от
собственика Алтан Мустафа Тепик.
13269
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1139 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 541/2007
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Климатик – уют – сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Транс
мариска 28, с предмет на дейност: закупуване,
търговия, поставяне и ремонт на всякакви видове
климатични инсталации в първоначален или
преработен вид, търговска дейност в страната и в
чужбина, както и свързаните с нея спомагателни
дейности, отдаване вещи под наем, ремонтни и
транспортни услуги и всякаква друга дейност
(след издаване на съответните лицензии и разрешение), незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Атанас
Лазаров Недялков.
13270
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1133 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 540/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данаил Димов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Д-р Петър Вичев
11, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно с промишлени и хранителни стоки, цигари,
спиртни напитки, консултантски услуги, проектиране, строително-монтажни работи, ремонт на
електронна и битова техника, автомонтьорски,
таксиметрови и товарни услуги, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, комисионна, лизигова
и спедиторска дейност, превозни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, маркетингови, бръснаро-фризьорски и козметични услуги
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Данаил Георгиев Димов.
13271
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1146 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 543/2007
дру жество с ог раничена отговорност „Сити
Линк“ – ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добруджа 24, ет. 1, офис 2, с
предмет на дейност: доставка на интернет услуги,
начуноизследователска и развойна дейност, продажба и монтаж на техника за видеонаблюдение
и охрана, видеонаблюдение, търговия на едро и
дребно, външнотърговска дейност, производство
и реализация на селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, дърводобив, дървопреработка, транспортни услуги в страната, международен
транспорт, спедиторски и таксиметрови услуги,
хотелиерство и ресторантьорство и всякакви,
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Светозар Петров Дончев и Ивайло
Енчев Бадинов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
13272
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 10 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1341/2007 на Софийския
градски съд вписва по новооткритата партида
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промяна за „Интерагро – БГ“ – ЕАД: премества
седалището и адреса на управление от София, ул.
Кричим 44, в Етрополе, бул. Руски 63, ет. 2, ап. 7.
13491
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
28.I.2008 г. по ф.д. № 1130/2000 вписа промени
за „Лагуна – 2001“ – ООД, Ботевград: прекратява
участието като съдружници в дружеството на
„Инвест консулт сървиз“ – ЕООД, София, и на
Румен Михайлов Соколов; вписа като едноличен
собственик на капитала Георги Йотов Иванов,
който ще управлява и представлява дружеството; променя фирмата на дружеството на „Лагуна – 2001“ – ЕООД; вписа нов учредителен акт
на дружеството.
13492
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1649/2007 на Софийския
градски съд вписва по новооткритата партида
промяна за „Бети 2005“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Витоша“, ул. Казбек 41, ет. 4, ап. 41, в с./
гара Бов, ул. Скакля 16, Софийска област.
13493
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от
6.II.2008 г. по ф.д. № 547/2004 вписа промени
за „Мусала – 93“ – ЕООД, Самоков: увеличава
капитала на дружеството от 5692 лв. на 5700 лв.,
разпределен в 570 дяла по 10 лв. всеки един дял,
чрез записване на нови дялове; вписа като съдружници в дружеството Патрик Луис Фавр и
Гергана Петрова Гамалова-Фавр; променя фирмата на дружеството на „Мусала – 93“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление
на дружеството от Самоков в София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски
30а; вписа нов дружествен договор.
13494
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 829/2003 вписа промени за
„Медико-стоматологичен център – Воп“ – ЕООД,
Ботевград; променя наименованието на фирмата на д ру жес т во т о на „Мед и ко -ден та лен
център – Воп“ – ЕООД; вписва нов предмет на
дейност: оказване на специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ, състояща
се от диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, извършване на малки и
средни хирургически интервенции, консултации,
профилактика, предписване на лабораторни и
други изследвания, предписване на извършването на медицински дейности и манипулации
под собствен контрол и извършването на медицински дейности и манипулации под собствен
контрол и отговорност, предписване на обема и
вида домашни грижи, наблюдение и помощ на
болни, предписване на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, наблюдение
и оказване на медицинска помощ при бременни
и майчинство, наблюдение, контрол и полагане
грижи за физическото и психическото развитие на
деца до 18 г., здравна промоция и профилактика,
вкл. и профилактични прегледи и имунизация,
издаване на документи, свързани с дейността,

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на научна дейност в
областта на денталната медицина, разработка на
иновационни продукти в областта на зъболечението, всякаква търговска дейност, необходима
за нуждите на осъществяваните от лечебното
заведение медицински дейности и за обслужване
на пациентите; вписа нов учредителен акт на
дружеството.
13495
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
30.I.2008 г. по ф.д. № 715/2000 вписа промяна
за „Мед и ко - с т омат олог и чен цен т ър „Ви талис“ – ЕООД, Етрополе: прекратяване участието
като едноличен собственик на капитала на Антон
Михайлов Атанасов и го освобождава като управител на дружеството; вписва като едноличен
собственик на капитала Илиян Янков Пенев, който
ще управлява и представлява дружеството; вписа
промяна в предмета на дейност: извънболнична
специализирана медико-дентална помощ чрез
диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и профилактика
на болести и ранно откриване на заболявания;
променя наименованието на дружеството на „Медико-дентален център Виталис“ – ЕООД; вписа
нов учредителен акт на дружеството.
13651
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4
от 4.II.2008 г. по ф.д. № 1556/96 вписа промени
за „Хим – ЕТ“ – ООД, Етрополе: прекратяване
участието като съдружник на Иван Александров
Александров в дружеството; вписа като съдружник
в дружеството Валентина Георгиева Маринова;
вписа нов дружествен договор.
13652
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
31.I.2008 г. по ф.д. № 1578/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Идалго промоушънс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Белица 8, с предмет на дейност: рекламна,
консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, внос и износ и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Бърнет и Бернщайн“ – ООД, САЩ, Весела
Георгиева Зашева и Явор Антонов Антонов и се
управлява и представлява от управителя Ивайло
Златков Дачов.
13653
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 150 от 22.I.2007 г. по ф.д. № 73/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стройкомплект
3007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Средна гора 2, ет. 2, ап. 5, с
предмет на дейност: строителство и реализация
на готов строителен продукт, строително-ремонтни дейности, дърводелски услуги, внос на стоки,
разкриване и експлоатация на собствена търговска
мрежа, производство, изкупуване, преработка
и продажба на селскостопанска и хранителновкусова продукция, на машини и съоръжения за
хранително-вкусовото производство, на всякакви
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промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна
и сервизна дейност, добиване на ел. енергия от
възобновяеми източници, обществено хранене,
ресторантьорство и услуги, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения,
транспорт и спедиция (без поща), таксиметрови
услуги, маркетинг, инженеринг и инвестиции в
посочените дейности в страната и в чужбина и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нено Николов Стоянов и Иван Трифонов Терзиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
13496
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2878 от 17.VIII.2007 г. по ф.д. № 1318/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Е – консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Петко Рачев
Славейков 3, вх. А, ет. 12, ап. 117, с предмет на
дейност: извършване на обследвания, консултантска, вътрешно- и външнотърговска дейност,
изготвяне на проекти за управление и усвояване
на средства по европейски програми и фондове,
търговско представителство и посредничество,
дистрибуторство, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни и складови сделки, хотелиерски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
всякакви други дейности в страната и в чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Тонев Златев.
13497
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2947
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 981/2007 вписа промяна за „Електрик“ – ЕООД, Ямбол: вписва
прехвърлянето на предприятието на ЕТ „Петко
Димов – Електрик“ (рег. по ф.д. № 316/91 на
ЯОС) като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от едноличния търговец
Петко Иванов Димов на „Електрик“ – ЕООД,
поради универсално правоприемство.
13654
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2750 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 473/2006 вписа промени за
„Спарум“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърлянето
на 50 дружествени дяла от капитала на дружеството от Спасийка Недялкова Радославова-Христова
на Румен Георгиев Христов; вписва заличаването
на Спасийка Недялкова Радославова-Христова
като едноличен собственик на капитала и управител; вписва Румен Георгиев Христов като
едноличен собственик на капитала и управител,
който ще представлява и управлява дружеството.
13655
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 37 от
1.II.2008 г. по ф.д. № 4/2008 вписа промяна за
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„Инмат – 2004“ – ООД; премества седалището
и адреса на управление от Сливен, ул. Хаджи
Димитър 16, офис 5, в Ямбол, Градски парк.
13656
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2956
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 157/99 вписа промени
за „Топ дрилинг“ – ООД, Тополовград: вписва
промяна в капитала на дружеството от 27 700 лв.
на 5540 лв., разпределен в 277 дяла с номинална
стойност 20 лв.; вписва заличаване на управителя на дружеството Татяна Генова Иванова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Веселин Тодоров Камашиков.
13657
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 31 от
10.I.2008 г. по ф.д. № 1/2008 вписа промяна за
„Ар Джи Ем“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление от Пловдив, бул. Цар Борис
III Обединител 53, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в с. Попово,
област Ямбол, ул. Георги Димитров 28.
13658
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2971
от 28.XII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 230/98 на проверения, заверен
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Семена и посадъчен материал – 98“ – АД, Ямбол.
13659
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2718 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 943/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Образцова аптека Жельо войвода
13“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Жельо войвода 13, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и с
едноличен собственик на капитала и управител
Стелка Динкова Кайали.
13660
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 20732/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„СК – терм“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 35Б, вх. 1, ет. 5, ап. 18, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно със строителни материали и промишлени стоки, транспорт,
услуги и всички други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Славчо Георгиев Димитров и Екатерина Йорданова Траянова-Димитрова и се управлява и представлява от
Славчо Георгиев Димитров.
10789
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19859/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стела инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
бул. Ситняково 55, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: строителна и строително-монтажна

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

дейност, покупка и продажба на недвижими имоти
с цел застрояване, ремонти на сгради, СМР, производство и търговия със строителни и бетонови
разтвори, строителни материали и суровини,
транспортни услуги и услуги със строителна механизация, хотелиерска, туристическа, рекламна
дейност, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, лизинг и всички останали услуги
и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Благой Георгиев Николов, който го управлява
и представлява.
10790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20089/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интеркънекшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Черковна 54, ет. 2,
ап. 3, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на интегрираните маркетингови
комуникации, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петя
Василева Гагова и Милена Стефчова Димитрова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20633/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лопа
корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Атанас
Далчев 5, с предмет на дейност: рекламно-информационна дейност, създаване и мениджмънт на
радио- и телевизионни игри, работа с телефони
с добавена стойност към всички, рекламна и
консултантска дейност, доставка на информационни услуги, интернет и консултантска дейност,
доставка на информационни услуги, интернет
и телекомуникации, изграждане на структурни
кабелни системи, интернет търговия, създаване
и поддръжка на интернет портали, вътрешно- и
външнотърговска дейност, 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.
10792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 10469/2007 вписа промени за
„Мото сервиз“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Людмил Антонов Тасков на
Дарина Валентинова Евстатиева; заличава като
управител Людмил Антонов Тасков; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мото сервиз“ – ЕООД; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Лозенец“,
ул. Симеоновско шосе 96А; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Дарина
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Валентинова Евстатиева; дружеството ще се управлява и представлява от Дарина Валентинова
Евстатиева; вписва нов учредителен акт.
10793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20778/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Школснаб 2001“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Банкя“, кв. Банкя,
ул. Росица 5, с предмет на дейност: оборудване
и обзавеждане на учебни заведения и детски
градини, изработване на учебни помагала и обзавеждане с професионално кухненско оборудване,
производство и продажба на промишлена, хранително-вкусова и селскостопанска продукция,
транспортни услуги, посредничество, външна
и вътрешна търговия, услуги на населението и
всичко друго, което не е забранено със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Антоанета Христова Христова, която
го управлява и представлява.
10794
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20374/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„К ливео“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, с. Мировяне, ул. Чавдар войвода 6, с предмет на дейност:
изработка, поддръжка и ремонт на климатични
инсталации, вентилационни съоръжения и отоплителни инсталации, строителство, ремонт, саниране
и поддръжка на обществени, административни и
жилищни сгради, В и К услуги, електроуслуги,
реновации, енергийна ефективност, вътрешна и
външна търговия, комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, производство,
преработка и търговия с всякакви стоки и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Красимир Варадинов Василев, който
го управлява и представлява.
10795
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. № 10588/2007 вписа промени за „Гранд Перелик фонд България“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 2 346 950 лв.; вписва нов учредителен акт.
10796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20945/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ясмин арт
комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Красно село“, ж.к. Белите
брези, ул. Звъника 7 – 9, ет. 7, ап. 27, с предмет
на дейност: търговия с всички стоки, разрешени
със закон, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, строителство и ремонтна дейност, битови
услуги, производство и търговия със стоки за бита
на гражданите, вкл. промишлени и хранителни
стоки, търговско представителство на български
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и чуждестранни фирми и лица в страната и в
чужбина, транспортна и спедиторска дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, външнотърговска дейност,
всякаква дейност и услуги, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветан Неделчев Доб
рев и Даниела Иванова Янчева и се управлява и
представлява от Цветан Неделчев Добрев.
10797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21208/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гроут“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Лерин 45, вх. 1, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: покупки и продажби на
недвижими имоти, инвестиране в строителство,
в недвижими имоти, стопанисване и отдаване
под наем на недвижими имоти, други търговски
сделки с недвижими имоти, всякакви незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андон
Филипов Миланов и Генчо Кръстев Начев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20293/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сетра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Света София 8,
ет. 4, офис 7, с предмет на дейност: транспортна
дейност, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, таксиметрова дейност, производство,
изкупуване и търговия в страната и в чужбина
на едро и дребно с всякакъв вид промишлени и
селскостопански стоки, внос, износ и реекспорт
на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, издателска и печатарска, рекламна,
хотелиерска и ресторантьорска, туристическа,
информационна, програмна дейност, покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел търговия, туроператорска и агентска
дейност, икономически и консултантски услуги,
всякакви други дейности и услуги за граждани и
фирми в страната и в чужбина, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Ирини Йоани Кутциуки,
която го управлява и представлява.
10799
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19956/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ками 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 101, вх. Г, ет. 8, ап. 108, с предмет на дейност:
посредничество, покупко-продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти на местни и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм, вътрешно- и
външнотърговска дейност, издателска и рекламна дейност, пътнически и товарни транспортни
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и спедиторски услуги в страната и в чужбина,
строителство и консултантска дейност, маркетинг и ресторантьорство, битови и счетоводни
услуги и всякакви други дейности и услуги в
страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Камелия Георгиева Цоклинова, която
го управлява и представлява.
10800
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. № 17361/2007 вписа промени за „Синар“ – ООД: вписва прехвърляне на
3110 дружествени дяла от „Ранърс шок“ – ООД,
на „Бейджинг Дода интернешънъл карго транспортейшън СО“ – Лтд, Самоа (рег. под № 34767,
Апиа, Офшор Чамбърс, п.к. 217); заличава като
съдружник „Ранърс шок“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 10395/2002); вписва като съдружник „Бейджинг Дода интернешънъл карго транспортейшън СО“ – Лтд, Самоа (рег. под № 34767, Апиа,
Офшор Чамбърс, п.к. 217); вписва промени в
дружествения договор.
10801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20043/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Екомедия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Галичица 37, ет. 2,
ап. 2, с предмет на дейност: маркетингова и рекламна дейност, издателска дейност, изработка и
разпространение на печатни материали, дизайн,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
внос и износ на стоки и други вещи, консултантска
дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякакъв
вид услуги (без забранените със закон), всички
други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Кристиан Бойков Лечев и Георги
Петров Тодоров и се управлява и представлява
от Георги Петров Тодоров.
10802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20710/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ластех“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост, бул. Андрей Ляпчев
71, офис 7г, с предмет на дейност: инвестиции в
строителството, строително-монтажна дейност в
страната и в чужбина, консултантски услуги, производство и търговия със строителни материали,
конструкции и изделия, внос и износ на стоки,
строителни материали, конструкции, строителни
машини, оборудване, изделия и др., покупка и
продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем на недвижими имоти, посредничество
при сключване на сделки с недвижими имоти,
строителство, производство и търговия с всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки,
както и всякаква друга незабранена със закон
или друг нормативен акт дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
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дружници Владимир Иванов Стефанов и Атанас
Тончев Лалашки и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20290/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маги – Ем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Казичене, ул. Стария Искър 4, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, ресторантьорство
и кафетерия, бизнес и други услуги, покупка, продажба и внос на автомобили, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Михаил Петров Токарев,
който го управлява и представлява.
10804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21045/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Артс
хотели и резиденции“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул. 6
септември 33, ет. 1, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, строителство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
вътрешен и международен транспорт, спедиционна
дейност и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стефан Генчев Павлов,
който го управлява и представлява.
10805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19961/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архитектурно бюро Робертович“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Ст удентски“, ж.к. Дървеница, бл. 43, вх. В,
ет. 7, ап. 31, с предмет на дейност: комплексно
проектиране на жилищни, административни,
търговски, спортни и промишлени обекти, градоустройствени разработки, интериор и дизайн,
консултантска дейност, производство и търговия
със стоки и услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Силвия Кирилова Робертович, която
го управлява и представлява.
10806
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20347/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Упи проджектс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4,
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бл. 421, вх. 4, ет. 7, ап. 40, с предмет на дейност:
сключване на сделки с предмет проектиране на
сгради и съоръжения и всякакви търговски сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
с цел постигане на печалба, продажба на стоки
от собствено производство с цел постигане на
печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки с цел постигане на печалба, други сделки
и търговска дейност, незабранени от законодателството, с цел постигане на печалба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ростислав Николов Василев и
Ивайло Атанасов Атанасов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
10807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20579/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сайп бул“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Тулово 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
рек ламна, информационна и консул тантска
дейност за изпращане на работници в чужбина,
маркетингови проучвания, поддръжка на сайт за
изпращане на работа в чужбина (след лиценз),
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, организиране на подготовка и обучение на кадри за работа в чужбина
(след лиценз), комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, дистрибуция на стоки, вътрешно- и
външнотърговска дейност, експорт и реекспорт,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Галина Захариева Върбанова, която
го управлява и представлява.
10808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20314/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Баланс – М консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 726, вх. Б, ет. 8, ап. 56, с предмет на
дейност: консултантска дейност в областта на
фирмения мениджмънт, счетоводно обслужване
и юридически услуги (без процесуално представителство), организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, търговия на едро и дребно с
хранителни стоки и стоки за бита, покупко-продажба и посредничество при търговия с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство и
туризъм, рекламна, транспортна и спедиторска
дейност, търговско посредничество и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт и при спазване на съответните
нормативни изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Маргарита Георгиева
Йорданова, която го управлява и представлява.
10809
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20801/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Соло груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Солун 51, офис 1, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и търговия с
промишлени, хранителни и селскостопански,
битови стоки, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки, сделки с недвижими имоти,
строителство и строително-ремонтни дейности,
както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Юрий Методиев Трифонов, който го
управлява и представлява.
10810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20531/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Александър Милушев консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 100, вх. 5, ет. 5,
ап. 73, с предмет на дейност: консултантска дейност в областта на информационните технологии
и системи, информационни услуги, рекламна
дейност, дейност на търговско посредничество и
представителство, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Асенов
Милушев, който го управлява и представлява.
10811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19696/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Арамис
моде“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Евлия Челеби
23, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени стоки, хотелиерство, ресторантьорство, реклама, внос-износ, търговско
представителство и посредничество, лизингова,
издателска, спедиторска и транспортна дейност,
производство и търговия със стоки и продукти от
собствено производство, строителство в страната
и в чужбина, покупко-продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, геодезически услуги,
проектиране, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5800 лв., със съдружници
Стефан Жакс Дюмас и Хуберт Луис Ламарауд
и се управлява и представлява от Стефан Жакс
Дюмас и Владимир Ловин заедно и поотделно.
10812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20221/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Богатир плаза“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 29, вх. А, ет. 6,
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ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки
с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анатолий Василиевич
Иванов, който го управлява и представлява.
10813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20812/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кул 4 Кац ТВ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Матю Лав, който го управлява и представлява.
10814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДМП
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 139,
вх. А, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: инженерна, проектантска и консултантска дейност,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кристофър Уилям Дикенс и се управ
лява и представлява от управителя Кристалина
Петрова Стоянова.
10815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19899/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЙЗО оптика България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Тракия 35, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
производство на оптични инструменти и фотографско оборудване, обработка на стъкло и
пластмаса, производство на изделия с приложение
в медицината, производство на измервателни,
контролни, диагностични, навигационни уреди
и инструменти, както и с друго предназначение,
с изключение на дейностите в областта на услугите, услуги в областта на инсталиране, ремонти
и поддръжка на измервателни, контролни, диагностични, навигационни уреди и инструменти,
търговия на едро и дребно с оптични и измервателни инструменти и фотографско оборудване,
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както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана съгласно законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., с едноличен собственик на капитала
„ЙЗО“ – ООД, Република Полша, и се управлява
и представлява от управителя Шимон Флориан
Кашевски.
10816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21202/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „11
август дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Дондуков 13, с предмет на дейност: отдаване под
наем, покупко-продажба, замяна, изграждане,
реконструиране и маркетинг (вкл. и чрез договори за продажба при условия на съсобственост
или споделено ползване) на административни,
жилищни и промишлени сгради, сделки по разпореждане с недвижимо имущество, считани от
управителния орган за необходими и подходящи,
стига пряко да се отнасят или функционално да
са свързани с осъществяване предмета на дейност
на дружеството, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Фим С.П.А.“ и се управлява
и представлява от управителите Масимилиано
Монферини и Матео Монферини поотделно.
10817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20914/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Актив ТМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Гео Милев 40, бл. 33, вх. В,
ет. 4, ап. 35, с предмет на дейност: комплексно
счетоводно обслужване на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството,
счетоводни и финансови консултации, изготвяне на годишни данъчни декларации, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Татяна Здравкова Манева, която го управлява и
представлява.
10818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20214/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Нацев
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев,
ул. Проф. д-р Г. Павлов 29, вх. А, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, финансови консултации, транспортна,
спедиционна и строително-ремонтна дейност,
внос, износ, търговия, производство и преработка на промишлени и селскостопански стоки,
предприемачество и сделки с недвижими имоти,
рекламна и маркетингова дейност, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Николай Григоров Нацев и Григор
Александров Нацев и се управлява и представлява
от Николай Григоров Нацев.
10819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19905/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арина България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Хиподрума, бл. 134А, вх. Б, ап. 85, с
предмет на дейност: производство и разпространение на софтуер, търговия с недвижими имоти,
външна и вътрешна търговия с промишлени стоки,
транспорт, спедиторска дейност, производство на
селскостопанска и неселскостопанска продукция,
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, организиране на магазинна
мрежа, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено
хранене, маркетинг и реклама, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цвета
Иванова Николова и Севдалина Димитрова Георгиева и се управлява и представлява от Цвета
Иванова Николова.
10820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20723/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Веритас риъл
солюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Богатица
34, офис А-01, 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 „Веритас консултинг“ – ООД (рег.
по ф.д. № 5669/2001 по описа на СГС), и Урибе
Монтоя Луз Мария и се управлява и представлява
от Урибе Монтоя Луз Мария и Теодора Тодорова
Живкова заедно и поотделно.
10821
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20971/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вогон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 606, вх. Е,
ет. 1, ап. 109, с предмет на дейност: проектантски услуги, разработка на софтуер, разработка,
поддръжка и експлоатация на информационни
системи, търговия, търговско представителство и
посредничество и други услуги (след получаване
на съответните разрешителни и лицензи, в случай
че такива се изискват), както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петър Милков
Първанов, който го управлява и представлява.
10822
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20363/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Сика
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Иван Странски
7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, рекламна и информационна дейност, търговско представителство,
посредничество, комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната, търговия със строителни
материали, складова дейност, маркетингови и
консултантски услуги, търговия с хранителни
и селскостопански продукти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Калин Мартинов Исайев и Ивайло
Цветков Йолов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
10823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21032/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ес енд Пи
глобал тандем“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 136, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, производство на
стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни услуги, вкл. и международни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
туроператорски, турагентски, информационни и
рекламни сделки и услуги, сделки с недвижимо
имущество – покупко-продажби и наеми, строителство, сключване на международни договори в
областта на строителството и износ на работна
ръка, както и всякакви сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Луис Алберто
Перейра Гайего и Давид Сотрес Агилар, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21132/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Коше дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, бул.
Дондуков 31, ап. 3, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство и надзор на
инвестиционни обекти в страната и в чужбина,
консултации, експертизи и разработки в областта
на опазване на околната среда и водите, външна
и вътрешна търговия, производство на всякакви
стоки и всякакви услуги, незабранени със закон,
търговско представителство и консултиране,
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, агентство, бартерни сделки, маркетинг,
мениджмънт, както и всякакви дейности, пряко
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или косвено свързани с изброените и незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Свилен Дитмар Иванов,
който го управлява и представлява.
10825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20746/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кобилд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Йоан Екзарх 11, ет. 5, ап. 11,
с предмет на дейност: участие в обществени
поръчки за публични и частни обекти, вкл. като
подизпълнител, изграждане, реконструкция пряко
или чрез обществени поръчки или договори за
подизпълнение, вкл. и частично, на недвижими
имоти, вкл. технологичните инсталации и обзавеждане, с цел продажба, добив, обработка и
продажба на инертни материали и чакъл, наем
на моторни превозни средства, оборудване и
машини, покупко-продажба, отдаване под наем,
лизинг и управление на недвижими имоти, консултантски услуги в сферата на строителството и
управлението на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със
съдружници Мауро Орсо и Андреа Орсо, който
го управлява и представлява.
10826
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 21090/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Верниер“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Гена Димитрова
1А, с предмет на дейност: производство и търговия с месни и млечни продукти, колбаси и други
хранителни продукти, транспортна дейност, строителство и експлоатация на промишлени сгради,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 акции с номинална стойност 1000 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Панайотис Георгиос Никас, Евангелос Георгиос
Коринис и Йорданис Константинос Йорданидис, и
се представлява от Панайотис Георгиос Никас и
Евангелос Георгиос Коринис заедно и поотделно.
10827
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. № 1719/2007 вписа промени
за „Чандар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Владимир Георгиев
Карабашов на Любен Асенов Чандъров; заличава
като едноличен собственик Владимир Георгиев
Карабашов; вписва като едноличен собственик и
управител Любен Асенов Чандъров; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Владимир Георгиев Карабашов и едноличния
собственик Любен Асенов Чандъров заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
10828
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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. № 7646/2007 вписа промени за „До енд
До“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 210 550 лв. на 218 300 лв.; вписва
промени в учредителния акт.
10829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 9867/2007 вписа промени за „Ес Си Ес
франчайз“ – АД: намалява броя на членовете на
съвета на директорите от 5 на 3; заличава като
членове на съвета на директорите Димитър Иванов Димитров, Васил Велинов Ковачев и Силвия
Методиева Джамалова; вписва като член на съвета
на директорите Красимир Начков Славчев; вписва
съвет на директорите в състав: Борис Анчев Борисов, Петко Колев Иванов и Красимир Начков
Славчев; вписва като председател на съвета на
директорите Борис Анчев Борисов, като зам.-председател Петко Колев Иванов и като изпълнителен
директор Красимир Начков Славчев; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Красимир Начков Славчев.
10830
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. № 4336/2004 вписа промени за „Кабел контрол“ – ООД: заличава като
съдружник Георги Тодоров Генов; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Георги Тодоров
Генов на Елисавета Николова Любченко; вписва
като съдружник Елисавета Николова Любченко;
вписва нов дружествен договор.
10831
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. № 5559/2004 вписа промени
за „Родопи груп“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Ружди Ремзи Сюлейман
на Шенол Мустафа Али; заличава като съдружник
и управител Ружди Ремзи Сюлейман; дружеството продължава дейността си като „Родопи
груп“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Шенол Мустафа Али, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
10832
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20163/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ай.Ти.Си.
сервиз БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 703, вх. Г, ап. 104, с предмет на дейност:
проектиране и създаване на информационни
системи, поддръжка и консултации в областта
на информационните технологии, продажба на
персонални компютри и специализиран хардуер,
поддръжка на автомобили и системи за контрол
на движението на автомобилите, хостинг на база
данни и уебприложения, внос, износ и реекспорт
на стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, селскостопанска техника,
ремонтна дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
транспортни, таксиметрови и рекламни услуги,
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външна и вътрешна търговия, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Лъчезар Любомиров
Фотев, Кирил Панчев Александров, Деян Георгиев
Боев и Ивелин Людмилов Танчев и се управлява
и представлява от Лъчезар Любомиров Фотев.
10833
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 20103/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Бюкенън асошиетс Юръп“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Патриарх Евтимий 82, с предмет на дейност:
услуги в областта на информационните технологии, разработка на софтуер и консултантски
услуги, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 337 000 лв., разпределен
в 337 000 обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една,
с едноличен собственик на капитала „Си Ес
Ес Ай Дъ Съпорт Груп“ Инк., със съвет на директорите с мандат 3 години в състав: Джеймс
Хауърд Бюкенън – председател, Робърт Лейси
Венъбъл – зам.-председател, и Сали Фернандес
Диксън, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Джеймс Хауърд Бюкенън.
10834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20203/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Дуоверзио“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия на
едро с електроматериали, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, складова дейност,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем и управление
на недвижими имоти, сделки с интелектуална
собственост, информационни, програмни и други услуги и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Андраш Шандор Геигер и Дьорд Чаплар, който
го управлява и представлява.
10835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20496/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Еллас
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ул. Златна
Добруджа 1, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност:
проектиране, изграждане и управление на недвижими имоти, посредничество при осъществяване
на сделки с недвижими имоти, покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, туризъм, реклама, спортна дейност, транспортни
услуги, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Александрос Ампнтел Калет и Панайотис Андроникос, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21107/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СХ.
дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 45, вх. Л, ет. 6, ап. 184, с предмет на дейност:
консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл., но не само
на хранителни стоки и напитки, организиране на
форуми, конференции, изграждане и експлоатация
на инфраструктурни обекти, комисионни сделки
и сделки с интелектуална собственост, сделки с
недвижими имоти, наем на недвижими имоти и
движими вещи, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Стоян Жеков
Хаджиев, който го управлява и представлява.
10837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20487/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Издателство Рива“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Граф Игнатиев 53, вх. Б, ет. 3, ап. 29, с предмет
на дейност: научно-производствена, развойна,
изследователска, внедрителска, инженерингова,
проектантска, художествено-творческа, интелектуална, информационно-консултантска дейност,
посреднически и бартерни сделки за собствена
и чужда сметка, сделки и дейности, свързани с
посочения предмет на дейност, производство,
изкупуване и продажба на селскостопанска,
растителна и животинска продукция, вкл. и
цветя, оран жерийно производство, сделк и с
интелектуална собственост, издателска дейност,
преводи, икономически и финансово-счетоводни
експертизи, рекламна дейност, лизинг, както и
всякакви други дейности, които не противоречат
на закона или на друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Радост
Атанасова Владимирова, която го управлява и
представлява.
10838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 1026/2006 вписа промени
за „Про ауто“ – АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор
Ралф Едгар Хауи; вписва като член на съвета на
директорите Антоан Иванов Михайлов; вписва
като изпълнителен директор Атанас Стефанов
Генов; вписва съвет на директорите в състав:
Атанас Стефанов Генов – изпълнителен директор, Юлиян Стефанов Генов – зам.-председател,
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и Антоан Иванов Михайлов; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Атанас
Стефанов Генов.
10839
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. № 2656/2006 вписа промени
за „Лама България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 35 дружествени дяла от Ташко Виденов Димитров на „Фортел“ – ЕООД, и 15 дружествени
дяла от Ташко Виденов Димитров на Милко
Велинов Станчев; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ташко Виденов
Димитров; дружеството продължава дейността
си като „Лама България“ – ООД; вписва като
съдружник „Фортел“ – ЕООД; вписва като съдружник и управител Милко Велинов Станчев;
вписва като управител Любомир Георгиев Велков;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Лозенец“, ул. Орфей 5, ет. 4;
дружеството ще се управлява и представлява
от Любомир Георгиев Велков и Милко Велинов
Станчев заедно и поотделно.
10840
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. № 4849/2006 вписа промени
за „МС стар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла, съставляващи 100% от
капитала на дружеството, от Омер Кахраман на
Ерол Мустафа; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Христо Смирненски 9; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Омер Кахраман; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Ерол Мустафа; вписва нов
учредителен акт.
10841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 5314/2006 вписа промени за „Мадара
кепитъл България“ – ЕАД: заличава като член
на съвета на директорите Сава Николов Събев;
вписва като член на съвета на директорите Терънс
Роналд Гилдер.
10842
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. № 1467/2006 вписа промени
за „Гуидо“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Алейдин Фикри Садък на
Беязът Фикри Тезджан; заличава като едноличен
собственик Алейдин Фикри Садък; вписва като
едноличен собственик Беязът Фикри Тезджан;
вписва изменения в учредителния акт.
10843
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. № 8901/2002 вписа промени
за „Кастинг“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Пеньо Йоргакиев Георгиев; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Пеньо
Йоргакиев Георгиев на Димитър Маринов Маринов; дружеството продължава дейността си
като „Кастинг“ – ЕООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, бул. България 60В, офис 6; дружеството
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ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Димитър Маринов Маринов; вписва нов устав на дружеството.
10844
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. № 8077/2002 вписа промени за „Елуматек
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Небойша Возел на „Елуматек
машинен“; заличава като едноличен собственик
Небойша Возел; вписва като едноличен собственик
на капитала „Елуматек машинен“; дружеството ще
се управлява и представлява от Небойша Возел
и Николай Митков Тодоров заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт.
10845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10547/2002 вписа промени за „София
еърпорт център“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Томаш Салайка; вписва като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Дейвид Фредерик Бродерсън; дружеството ще се представлява от изпълнителните
директори Джулиън Ричард Едуардс и Дейвид
Фредерик Бродерсън само заедно.
10846
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. № 8973/2003 вписа промени
за „ФСП – ФОТ строителство и предприемачество“ – ООД: вписва промяна в личните данни на
съдружника и управител Абдуллах Джем Сюрмели; вписва промяна в начина на представляване
на дружеството; дружеството ще се управлява
и представлява поне от двама от управителите
Калин Мартинов Исайев, Ахмет Бюлент Сиджим
оглу, Абдуллах Джем Сюрмели и Юсуф Фарук
Кутай заедно.
10847
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. № 9962/2003 вписа промени за „Лотос Неокон“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Людмил
Крумов Андреев на „Домекс – специализирано
бюро за експертни оценки и анализи“ – ЕООД,
и 25 дружествени дяла от Адриана Миланова
Делева-Андреева на „Домекс – специализирано
бюро за експертни оценки и анализи“ – ЕООД;
заличава като съдружници Адриана Миланова
Делева-Андреева и Людмил Крумов Андреев;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Лотос Неокон“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик „Домекс – специализирано бюро за
експертни оценки и анализи“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 5577/95 по описа на СГС); дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Людмил Крумов Андреев.
10848
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. № 10678/2003 вписа промени
за „Рес проджектс“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „Вива брокер инс“ – ООД; вписва
промяна в предмета на дейност: застрахователно
брокерство, консултантски услуги, маркетинг
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и реклама, вътрешно- и външноикономическа
дейност, сделки с интелектуална собственост и
други дейности и услуги, незабранени със закон.
10849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 7447/2005 вписа промени за „Калотина – Балкантурист“ – ЕАД: заличава като член на
съвета на директорите Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва като член на съвета на директорите
и изпълнителен член на съвета на директорите
Лазар Василев Василев; дружеството се представлява от изп. член на съвета на директорите Лазар
Василев Василев; вписва изменение на устава,
прието с решение на едноличния собственик на
капитала на 20.ХІІ.2007 г.
10850
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. № 8273/2005 вписа промени
за „Калифарм“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Стефан Николов Калинов на
Бояна Любомирова Анастасова и 50 дружествени
дяла от Георги Николов Калинов на Бояна Любомирова Анастасова; заличава като съдружници
и управители Стефан Николов Калинов и Георги
Николов Калинов; дружеството продължава дейността си като „Калифарм“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Бояна Любомирова Анастасова; вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Бояна Любомирова Анастасова.
10851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20851/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Монтаж и
системи“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 139Б, вх. В, ет. 7, ап. 95, с предмет на
дейност: строителство, управление и ремонт на
жилищни и нежилищни имоти и сгради, ремонт
на водопроводни и канализационни инсталации,
електроуслуги, дърводелски и металообработващи
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
транспортна дейност, хотелиерство, представителство, посредничество, агентство и консултации
в полза на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, търговия с недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Радев Радев
и Галина Раднева Ганева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10852
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. № 8254/2007 вписа промени
за „Базис дивелъпмънт“ – ООД: вписва промяна
на наименованието на „Базис реал естейт“ – ООД;
вписва нов устав на дружеството.
10853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 5454/2007 вписа промени за „Пробив“ – АД: заличава като член на съвета на ди-
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ректорите Даниела Иванова Христакуди; вписва
като член на съвета на директорите Валентин
Тодоров Йорданов.
10854
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. № 10421/2007 вписа промени
за „Ай дринкс“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Иван Спасов Ноков на
Илия Благов Пилев; заличава като съдружник и
управител Иван Спасов Ноков; дружеството продължава дейността си като „Ай дринкс“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Илия Благов Пилев; вписва нов учредителен акт.
10855
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. № 8509/2002 вписа промени за
„Текарт“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на
дейност: външна и вътрешна търговия на едро с
разнообразни стоки, търговско посредничество,
инвестиране в недвижими имоти, покупка и
продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем на недвижими имоти, строителство, земеделска дейност; вписва като управител Пламен
Атанасов Маринов; дружеството ще се представлява от управителите, както следва: Димитър
Тодоров Петров и Пламен Атанасов Маринов
могат да представляват дружеството самостоятелно и неограничено, Радослав Христов Велчев
и Анани Петров Паунов при сделки до 5000 лв.
представляват дружеството заедно и поотделно,
при сделки над 5000 лв. са необходими подписите
на двамата заедно; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
10856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20926/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Монета“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул.
Джеймс Баучер, бл. 122, ет. 14, ап. 56, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга
дейност, за която няма забрана със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Василев Чавдаров, който
го управлява и представлява.
10857
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19426/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бамбук
2010“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Миджур
39, тавански етаж, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно със стоки,
извършване на услуги, анализи и консултации
на български и китайски търговски дружества,
търговско посредничество и представителство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5100 лв., със съдружници Джин Лиджун,
Уанг Джънг и Лай Циули, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
10858
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. № 20499/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Ежис България“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, кв.
Борово, ул. Борово 43А, с предмет на дейност:
инженерингова и консултантска дейност, оказване на съвети в областта на пътната и водната
инфраструкт у ра, извършване на проу чвания
в транспортния сектор, енергетиката, водите,
околната среда, институционалното развитие,
осъществяване на контрол и техническа помощ
по инфраструктурното строителство, търговско
представителство, логистична помощ, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 поименни
налични акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една, с едноличен собственик
на капитала „Ежис“ – АД, със съвет на директорите в състав: Жил Пол Жан Пекю – председател,
Тибо Жак Мари Фидел Де Ладусет и Милослав
Василев Влахов – изпълнителен директор, и се
управлява и представлява от изпълнителния
директор Милослав Василев Влахов.
10859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20840/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нора Цанкова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, ул. Странджа
13, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Нора Любомирова Цанкова, която
го управлява и представлява.
10860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Митстрой 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 100, вх. Г, ет. 9, ап. 105, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия със стоки
и услуги, строително-монтажни и довършителни
работи, посредническа и комисионерска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Георгиев Минев, който го
управлява и представлява.
10861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20475/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диана Златева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 25, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
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консултантска дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Диана Йорданова
Златева, която го управлява и представлява.
10862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21007/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„МВМ прадъкшън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ж.к. Красно село, бл. 200, вх. А, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: производство и реализация
на кинофилми, телевизионни серии, конкурси,
състезания, документалистика, дебати, репортажи и всякаква друга аудио-визуална продукция,
предназначена за конвенционална и кабелна
телевизия, кино, театър, шоупрограми, концерти,
корпоративни мрежи и интернет, осъществяване
на творчески рекламни услуги и маркетинг, фотография, печат, радио и телевизия – посредством
национални или чуждестранни комуникационни
средства, търговия с недвижими имоти, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, внос и износ на
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Веселинов Менкаджиев,
който го управлява и представлява.
10863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20937/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „М и В
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Луи
Айер 91, с предмет на дейност: консултантски и
маркетингови услуги, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Милков Еневски
и Михаела Милкова Еневска, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
10864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19946/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АА
София ЛВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Гинтс Винс, който го управлява и представлява.
10865
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20097/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за групова практика за специализирана
медицинска помощ – акушерство и гинекология – Марковс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Алеко
Константинов 17, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност:
специализирана медицинска помощ в областта
на акушерството и гинекологията – диагностика,
лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на
бременни жени, наблюдение на хронично болни
и застрашени от заболяване лица, профилактика
на болести и ранно откриване на заболявания,
мерки за укрепване и опазване на здравето, консултации, предписване на лабораторни и други
изследвания, медицински манипулации, както и на
сделки за осъществяваните медицински дейности
и за обслужване на пациентите. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Цанков Марков и Петър
Цанков Марков, които го управляват и представляват поотделно.
10866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20318/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Детелина компютри“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, пл.
Възраждане 3, вход от ул. Марко Балабанов, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажби
и ремонт на компютри и компютърна техника,
изграждане и поддръжка на компютърни мрежи, създаване и разпространение на софтуерни
продукти, строеж и реставрация на сгради, проектантски, инженерингови и рекламни сделки,
внос, строителни работи, организиране на търгове,
базари, изложби, търговско-импресарски сделки
с предмети на изкуството, антиквариат, всякакви
други сделки, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Виктор Димитров
Караиванов, който го управлява и представлява.
10867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20887/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ист
Уест къмършъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Развигор 3, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
търговия с всякакви превозни средства – нови
и втора употреба, и съответните части, както и
разглобяването на всякакви превозни средства с
цел продажбата им на части, ремонтна и сервизна
дейност на всякакви превозни средства, търговия,
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Здравко Йорданов Янакиев, който
го управлява и представлява.
10868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20147/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ПС глобъл
трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Овча купел“, бул.
Овча купел 42, с предмет на дейност: всякакви
търговски дейности, вътрешна и външна търговия, реклама, дизайн, предпечатна подготовка
и печат на издания, издателска и разпространителска дейност, гражданско и промишлено
строителство, покупко-продажба на недвижими
имоти, туристически услуги, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, консултантски услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Светослав Георгиев Ников и
Петър Петков Стоилов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20266/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фриголукс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, бул. Панайот Пипков 15, с предмет на
дейност: проектиране, конструиране, технически надзор, инженерингова дейност, производство, монтаж и сервиз в областта на всякакви
промишлени, автомобилни, битови, хладилни
и климатични машини и агрегати, хладилни,
климатични, термопомпени вентилации и уредби,
пространствено оформление, промишлен дизайн,
търговска дейност в страната, външнотърговска
дейност, производство и продажба на промишлени стоки, битови стоки, търговия с петролни
продукти, авточасти, детски стоки, конфекция,
кинкалерия, хранителни стоки, всякаква селскостопанска продукция, посадъчен материал,
оказионна, комисионна и консигнационна търговия и реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, транспортна дейност, превоз на
физически лица и товари в страната и в чужбина,
проектантска и строителна дейност в областта
на промишленото и гражданското строителство,
посредническа дейност и сделки с недвижими
имоти, продажби, замени, наеми, организиране на
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, изследователска и издателска
дейност, организиране на курсове, семинари и
школи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Божидар Тодоров Главов, който го
управлява и представлява.
10870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20169/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сервизен център за метали“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост, бул. Йерусалим 12, с предмет на
дейност: доставка и търговия със стомана, стоманени изделия, машини, съоръжения и суровини,
проектиране, строителство, оборудване и експлоа-
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тация на всякакви недвижими имоти – жилищни
и офис сгради, вилни селища, хотели, заведения
за хранене и др., търговия, управление, посредничество и мениджмънт на недвижими имоти,
външна и вътрешна търговска дейност във всички
разрешени със закон форми и с всякакви стоки,
франчайзинг, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа и туроператорска дейност в страната и в
чужбина, логистика, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, мениджмънт,
маркетинг и реклама, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 18 058 000 лв.,
формиран с непарична вноска, с едноличен собственик на капитала „Белканто“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Велизар
Митев Монев, Константин Иванов Лазаров и Иво
Стефанов Георгиев заедно.
10871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19149/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БКС – Васи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 171, вх. Е, ет. 4, ап. 134, с предмет на дейност:
проектиране, проучване, изграждане и поддръжка на В и К съоръжения и електроинсталации,
монтаж и демонтаж на В и К съоръжения и
електроинсталации, довършителни строителни
и ремонтни дейности, консултантска, посредническа и проучвателна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Катерина Лазарова Спириева, която
го управлява и представлява.
10872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20657/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Брилянт М 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Люботрън, бл. 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: производствена и търговска дейност
на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени и хранителни стоки, организиране,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопански продукти, производство и
продажба на безалкохолни напитки, продажба на
алкохолни напитки и минерална вода, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и лизингова дейност, производство и
търговия с козметика, перилни препарати, парфюмерия, бижутерия, произведения на изкуството
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и художествени предмети (без благороден метал
и скъпоценни камъни), кожени и тютюневи изделия и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Елена Благоева Маринова, която го управлява
и представлява.
10873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20442/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инкам“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, ул. Опълченска 78, ет. 3,
ап. 6, предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, проектантска дейност,
производство и покупка на стоки с цел продажба,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Ангелов Гурков и Габриела Христова
Хазърбасанова и се управлява и представлява от
Румен Ангелов Гурков.
10874
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20569/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ремхлад“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица,
ул. Никола Крушкин 37, с предмет на дейност:
ремонт, монтаж и абонаментно поддържане на
хладилни електроуреди и климатични съоръжения, счетоводни услуги, всякакво строителство,
транспортни услуги, автоуслуги, вътрешна и
външна търговия, консултантски услуги, производство, туристически и шивашки услуги,
реекспорт, издателска, рекламна дейност, както
и всякакви производства, дейност и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Стоилов Амзин, който го
управлява и представлява.
10875
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 19938/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„МГ – Кам“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 121, вх. Г, ет. 2, ап. 89, с предмет на дейност:
озеленяване и дизайн, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа дейност, рекламна и
импресарска дейност, охранителна дейност, внос
и износ на суровини, материали и продукти,
вътрешна и външна търговия с хранителни и нехранителни стоки, издателска дейност, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, проучване, разработка и
реализация на продукти в областта на рекламата,
търговията, туризма и услугите, транспортна и
спедиторска дейност, битови услуги, комисионни
договори, складова дейност, компютърни услуги,
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обследване, организиране и изпълнение на консултантски и проучвателни дейности, предприемаческа, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Камал Яхиаоуи,
Маргарита Йорданова Илиева и Гергана Николова Евтимова и се управлява и представлява от
Камал Яхиаоуи и Маргарита Йорданова Илиева
заедно и/или поотделно.
10919
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 967/89 вписа промяна за „Софстрой“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 1 044 488 лв. на 20 594 488 лв. чрез издаване
на нови 19 550 000 обикновени поименни акции
с право на един глас с номинална стойност 1 лв.
10920
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 967/89 вписа промени за „Софстрой“ – АД:
вписва промяна в системата на управление от
едностепенна в двустепенна; заличава членовете на съвета на директорите Васил Стефанов
Адамов, Росица Веселинова Гюлева и Митко
Харалампиев Берберов; вписва надзорен съвет в
състав: Константин Василев Ненов, Джейсън Лил
Кук, Джей Александър Джонстън и Иван Денчев
Ненков; вписва управителен съвет в състав: Янко
Илиев Кръндаров, Теодора Йорданова Ангелова
и Живко Янчев Димитров; дружеството ще се
управлява и представлява от изпълнителния член
на управителния съвет Янко Илиев Кръндаров;
вписва изменения и допълнения на устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
10.Х.2007 г.
10921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19971/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Холидей грийн клъб“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
Николай Хайтов 12, ет. 3, офис 10, с предмет на
дейност: хотелиерство, туристическа, туроператорска и агентска дейност, транспортни услуги,
отдаване и наемане на моторни превозни средства,
строително-монтажни работи, външнотърговска
дейност, импорт, експорт, бартерни операции,
комисионни и посреднически сделки, рекламна
и маркетингова дейност, лизингови операции,
представителство на български и чуждестранни
търговски компании, всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александр Карлович Хапава, който
го управлява и представлява.
10922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21216/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еда консулт 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул. Радовиш 33, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти
съгласно изискванията на глава Х от ЗЛПХМ.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Десислава Стоянова Георгиева, която
го управлява и представлява.
10923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20128/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Съни груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Мотописта, ул. Славовица, бл. 24Е, вх. А, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: рекламна дейност
и дизайн, консултантски услуги, посреднически
и комисионерски услуги, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, управление
на имоти, отдаване под наем, производство и
продажба на електроенергия, хотелиерска и
туристическа дейност, производство и търговия
със стоки и услуги, с изключение на забранените
със закон, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина и осъществяване на
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Фани Младенова Славова, която го
управлява и представлява.
10924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20312/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Олтрейд – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Петър Делян 11, ет. 4,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, търговско представителство, внос, износ, реекспорт на стоки,
мениджърска, спедиторска, посредническа, комисионерска, консултантска и рекламна дейност,
всякаква друга дейност, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димана Кръстева Шишкова, която го
управлява и представлява.
10925
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 5273/2007 вписа промени за „Агро логистика“ – АД: заличава като членове на съвета на директорите „Евро пропърти инвестмънт“ – ЕООД,
и Евгени Горанов Нинов; заличава като прокурист
и представляващ дружеството Чавдар Людмилов
Цеков; вписва като членове на съвета на директорите Спас Благоев Добрев и Иван Иванов
Дойнов; дружеството е със съвет на директорите
състав: Спас Благоев Добрев – изпълнителен
директор, Иван Иванов Дойнов – председател,
и Стефан Стоянов Пепелянков; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Спас
Благоев Добрев.
10926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19941/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Окланд апартмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка
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на недвижими имоти, строеж и ремонт на сгради с цел препродажба или отдаване под наем,
внос, износ, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна
и информационна дейност, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, консултантска
дейност, предметът на дейност на дружеството
включва и осъществяването на всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, при
спазване на всички приложими разрешителни
или лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Пол Окланд,
който го управлява и представлява.
10927
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20335/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джейкъбс пропъртис 4“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти, строеж и ремонт на
сгради с цел препродажба или отдаване под наем,
внос-износ, транспортна дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност, рекламна и
информационна дейност, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, консултантска
дейност и осъществяването на всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, при
спазване на всички приложими разрешителни
или лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Мери Катерин
Джейкъбс, която го управлява и представлява.
10928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20677/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Он дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище 74, ет. 8,
ап. 37, с предмет на дейност: производствена,
вътрешно- и външнотърговска дейност, разкриване на магазини и обекти за търговия и услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги, вътрешен и международен транспорт (след
получаване на лиценз), строителна и дизайнерска
дейност, реклама, маркетинг и извършване на
всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Надежда Иванова Грийн
и Офелия Петрова Розева и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21051/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ремекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Проф. д-р
Г. Павлов 41, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност:
консултантски услуги, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и
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всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Ивайло Петьов Василев,
който го управлява и представлява.
10930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20897/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марти 1998“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Зона-В, бл. 13, вх. В, ет. 2, ап. 44, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Махер Махмуд Искандарани, който го управлява
и представлява.
10931
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. № 4204/2007 вписа промени
за „Сиснет“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 70
дружествени дяла от Илия Тодоров Крайчев на
Мадлена Исак Леви-Примо; вписва прехвърляне
на 30 дружествени дяла от Илия Тодоров Крайчев
на Мартин Стойчев Петров; заличава като едноличен собственик Илия Тодоров Крайчев; вписва
като съдружници Мадлена Исак Леви-Примо и
Мартин Стойчев Петров; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Сиснет“ – ООД; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Сердика“, ул. Охрид 11; заличава като
управител Венцислав Асенов Димитров; вписва
като управител Николай Стоянов Николов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
дружествен договор на „Сиснет“ – ООД.
10932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20614/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анди – Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Бояна,
ул. Севастократор Калоян 19, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, абонаментно обслужване на електро- и
водопроводни инсталации и уреди, международен
и вътрешен туризъм, вътрешен и международен
транспорт, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия, ремонт и строителство, предприемачество,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Наско Димитров Шаламанов, който
го управлява и представлява.
10933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19783/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „Андреевски
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, кв. Витоша,
бул. Симеоновско шосе 110, дом 4, ет. 2, ап. 8, с
предмет на дейност: инвестиции в строителството, строително-монтажна дейност в страната и в
чужбина, консултантски услуги, производство и
търговия със строителни материали, конструкции
и изделия, внос и износ на стоки, строителни
материали, конструкции, строителни машини,
оборудване, изделия и др., покупка и продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество при сключване
на сделки с недвижими имоти, строителство,
производство и търговия с всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, всякаква
друга незабранена със закон или друг нормативен акт дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иво
Рашев Андреевски и Калина Гочева Андреевска
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10934
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. № 8567/2007 вписа промени за
„БМЕ“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 153 850 лв. с непарична
вноска – движими вещи на стойност 148 883 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 26.ІХ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
ІV състав, по дело № 363/2007; заличава като
управител Владимир Димитров Спасов; вписва
като съдружник Людмил Асенов Начев; вписва
като управител Димитър Владимиров Спасов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Димитър Владимиров Спасов; вписва
нов дружествен договор.
10935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19965/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алор инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Якубица 25, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
маркетингова, консултантска и рекламна дейност,
посредничество при наемане и намиране на работа в страната и в чужбина, предприемачество,
комисионерство, строителство, строително-ремонтни дейности, производство и търговия на
безалкохолни напитки, производство, ремонт и
продажба на мебели, куриерски услуги в страната
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
обществено хранене, производство, преработка
и реализация на селскостопанска, хранителновкусова и промишлена продукция, транспортна,
спедиторска и складова дейност, информационни,
компютърни, копирни услуги, както и извършването на всякакъв вид дейност и услуги, считани
за търговски по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 1 ТЗ.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Орхан Алиев, който го управлява и
представлява.
10936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20876/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фидеа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Плачковица 1Б, ет. 3, ап. 11,
с предмет на дейност: индустриална дейност,
свързана с дизайн, производство и инсталиране
на мантинели, метални тръби, облицовки, пътни
знаци и всякакви други изделия за пътна безопасност, вътрешна и външна търговия (покупкопродажба) на метални изделия, галванизирани и
неметални дървени продукти, вътрешна и външна
търговия (покупко-продажба) на галванизирани
и неметални продукти (метални мантинели,
тръби, панели и др.), вътрешна и външна търговия (покупко-продажба) на продукти за пътно
строителство и безопасност, агентство и представителство за търговия с описаните продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Флезит интернешънъл
трейдинг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8537/2007), и
СД „Д.Е.А.“ (рег. по ф.д. № 6640/90) и се управлява и представлява от Джузепе Джамбатиста
и Иван Арсов Арсов заедно.
10937
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20155/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нико – Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж.к.
Слатина, бл. 28А, ет. 7, ап. 19, с предмет на
дейност: производствена и търговска дейност,
разкриване на магазини и обекти за търговия и
услуги, строителна и транспортна дейност в страната и в чужбина (след получаване на лиценз),
консултантска и рекламна дейност, маркетинг
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Николай Иванов Марков, който го
управлява и представлява.
10938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 476/89 вписа промени за „Донев инвестмънтс“ – АД: вписва промяна на наименованието от „Донев инвестмънтс“ – АД, на „Донев
инвестмънтс холдинг“ – АД; вписва нов предмет
на дейност: участие в капиталите на други търговски дружества, придобиване и управление на
инвестиции в други дружества, придобиване на
финансови активи с цел търгуване, набиране на
средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства, операции
по управление на и с инвестиции, консултантски
услуги и всички други дейности на територията
на страната или в чужбина, незабранени със закон; вписва промяна в системата на управление
на дружеството от двустепенна в едностепенна;
дружеството е със съвет на директорите в състав: Огнян Иванов Донев – председател, Светла
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Борисова Костова – изпълнителен директор, и
Бисера Николаева Лазарова, и се представлява
от изпълнителния директор Светла Борисова
Костова.
10939
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. № 7771/2006 вписа промени за „Индипендънт паблишинг груп“ – ООД:
заличава като управител Бронислав Квасничка;
вписва като управител Олаф Фридрих Бергнер;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Добромир Пенчев Дочев заедно с
всеки един от другите управители Славка Константинова Солакова и Олаф Фридрих Бергнер.
10940
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. № 8090/2005 вписа промени
за „Атлас техник“ – ООД: вписва прехвърляне на
24 дружествени дяла от „Атлас контрол“ – ЕООД,
на Александър Борисов Попов; вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от Веселин Емилов
Цветков на Александър Борисов Попов; заличава
като съдружници „Атлас контрол“ – ЕООД, и
Веселин Емилов Цветков; заличава като управител Веселин Емилов Цветков; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Александър Борисов Попов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Атлас техник“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума,
бл. 139Б, вх. А, ап. 6; дружеството се управлява
и представлява от управителя Александър Борисов Попов.
10941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4578/2004 вписа промени за „Роуд
инженеринг 2004“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Красимир Живков Сланчев;
вписва като член и зам.-председател на съвета на
директорите Ралица Георгиева Кръстева.
10942
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. № 5333/2003 вписа промени за
„Стемергоми“ – ЕООД: вписва като съдружник
Мерлина Миткова Митева-Бошикьова; вписва
прехвърляне на 1 дружествен дял от Стефан Георгиев Бошикьов на Мерлина Миткова МитеваБошикьова; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
„Стемергоми“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Лагера, бл. 56, вх. Г, ап. 76; вписва
нов дружествен договор.
10943
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. № 7592/2003 вписа промени за „Капман
Ин.“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписва
изменение в учредителния акт.
10944
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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. № 5185/2002 вписа промени
за „Смарт сис“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Александър Петров
Петров на Бранимир Иванов Иванов; вписва
като съдружник и управител Бранимир Иванов
Иванов; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Смарт
сис“ – ООД, и се управлява и представлява от
Александър Петров Петров и Бранимир Иванов
Иванов заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
10945
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. № 6791/2000 вписа промени
за „ГБ Йорк“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Йорданка Петрова Тонинска
на Йорданка Ламбева Георгиева; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Йорданка Петрова Тонинска; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Йорданка Ламбева Георгиева; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Раковски 187А; дружеството ще се управлява
и представлява от Йорданка Ламбева Георгиева.
10946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20863/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Наномед“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Стара стена
3, ет. 3, с предмет на дейност: внос, продажба,
дистрибуция на медицински изделия и консумативи, храни, хранителни добавки и лекарствени
средства, вътрешна и външна търговия, производство на стоки и услуги, складова, консултантска,
издателска, рекламна, лизингова, импресарска,
маркетингова, информационна и програмна
дейност, търговско представителство, агентство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Никола Жечков Иванов, който го управлява и
представлява.
10947
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. № 3334/2007 вписа промени за „АОС Ягуар“ – ООД: вписва като съдружник Александър
Тодоров Александров; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Илиян Йорданов Петков на
Александър Тодоров Александров, 1 дружествен
дял от Илиян Йорданов Петков на Димитър
Иванов Кафтанджиев и 9 дружествени дяла от
Любомир Крумов Цоков на Димитър Иванов
Кафтанджиев; вписва промяна в предмета на
дейност: охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ), осигуряване на 24-часово наблюдение на обекти, проектиране, монтаж и сервиз
на сигнално-охранителна техника (СОТ), лична
охрана на физически лица, охрана на имущество
на физически и юридически лица и на меропри-
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ятия, охрана и ескортиране на ценни пратки и
товари, самоохрана, транспортна и спедиторска
дейност, производство и търговия с незабранени
със закон стоки, външноикономическа дейност,
лизинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, туристически услуги, както
и всякакви дейности и услуги, незабранени със
закон; вписва като управител Любомир Крумов
Цоков; дружеството ще се управлява и представлява от Любомир Крумов Цоков; вписва нов
дружествен договор.
10947
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20125/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Никита и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Крум
Попов 37, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на недвижимо имущество и движими вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия на едро и дребно с
хранителни, битови, промишлени и други сгоки,
разкриване, управление и стопанисване на заведения за бързо хранене, пицарии, ресторанти и
други подобни, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност и при нужда лицензирана от
оторизиран орган и/или институция. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Любомир Николаев
Гайдаржи, който го управлява и представлява.
10949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валкомп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 29, вх. А, ет. 8, ап. 24, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена и консултантска дейност, маркетинг и
реклама, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Валентин Георгиев Толев, който го
управлява и представлява.
10950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20149/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
имидж дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 29, вх. В, ет. 1, ап. 39, с предмет
на дейност: консултантски услуги, маркетинг,
мениджмънт във и на малки, средни и големи
дружества и предприятия, реклама, изработка,
монтаж и поддръжка на всякакви рекламни съоръжения и неон, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, гражданско и промишлено
строителство, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякакви други търговски дейности, неза-
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бранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Елена Йорданова Димова, която го
управлява и представлява.
10951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20405/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ком
и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2,
бл. 255, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
търговия, сервиз и поддръжка на индивидуална
и строителна техника, машини и съоръжения,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Калин Георгиев Цанов, който го управлява и представлява.
10952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20421/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гал – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 174, вх. 1, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: производство на стоки, търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид и други услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Анна Петрова Начева, която го управлява и представлява.
10953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 14.І.2008 г. по ф.д. № 10091/2004 вписа
промени за „Агенция Булмит“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Любомир Лъчезаров Стоянов; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Любомир
Лъчезаров Стоянов на Апостол Димитров Шкипов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Апостол Димитров Шкипов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството; премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Лозенец“, ул. Орел 7, ет. 1, ап. 1, в Кюстендил, ул. Гороцветна 50, вх. А, ет. 3, ап. 6.
10954
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. № 12734/2004 вписа промени за „Небесен дракон 2008“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Джан
Шиуей на Ли Шоудзин, 25 дружествени дяла от
Уан Чунйен на Уан Дунли, 25 дружествени дяла
от Чен Юйсин на Ли Шоудзин, 23 дружествени
дяла от Сун Ифан на Уан Дунли и 2 дружествени дяла от Лиу Синли на Уан Дунли; заличава
като съдружници Джан Шиуей, Сун Ифан, Уан
Чунйен, Чен Юйсин и Лиу Синли; заличава като
управител Джан Шиуей; вписва като съдружници
Ли Шоудзин и Уан Дунли; вписва като управител
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Ли Шоудзин; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ли Шоудзин.
10955
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. № 15911/2006 вписа промени
за „Лидер таймс“ – ЕООД: заличава като управител Валентина Стефанова Йорданова; вписва
като управител Миглена Младенова Джелепова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Миглена Младенова Джелепова.
10956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20548/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илма 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Владимир Башев 9, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Илка Василева
Маринова, която го управлява и представлява.
10957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марчела“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 316, вх. В, ет. 1, ап. 39, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с позволени със
закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, търговия
с всякакви вторични суровини, производство
и търговия с алкохол и безалкохолни напитки,
туристически услуги, търговия с хранителни и
промишлени стоки, други дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николай Огнянов
Лозанов, който го управлява и представлява.
10958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емко – Я“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к.
Младост 1, бл. 86Б, вх. Г, ет. 3, ап. 62, с предмет на дейност: маркетинг, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство
и хотелиерство, сделки с недвижими имоти,
видеоразпространение, детски клубове и занимални, производствена, търговска и посредническа дейност в страната и в чужбина, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Явор Емилов Пинджуров, който го управлява
и представлява.
10959
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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. № 10798/2004 вписа промени за „Булга
лифт“ – ЕООД: допълва предмета на дейност със
„строителство, монтаж и доставка на подемни
съоръжения, асансьори и асансьорни услуги,
както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана“; вписва нов учредителен акт.
10960
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. № 9902/2004 вписа промени за „Бългериан
гейтуей“ – ЕООД: заличава като управител Иван
Георгиев Бакалчев; вписва като управител Деси
слава Георгиева Бакалчева-Борисова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Десислава Георгиева Бакалчева-Борисова.
10961
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 3922/2005 вписа промени за
„Ваканционен клуб Вила Романа“ – АД: 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 ОС – Стара Загора), и
Антоанета Михайлова Димоларова; вписва нов
устав на дружеството, приет на общото събрание
на акционерите на 21.ХІІ.2007 г.
10962
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. № 313/2005 вписа промени за
„Елена имоти“ – ООД: вписва прехвърляне на
21 740 дружествени дяла от „Лофтстайл“ С.р.л.
на „Спрингстар“ С.р.л.; заличава като съдружник „Лофтстайл“ С.р.л.; вписва изменение на
дружествения договор.
10963
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. № 3746/2005 вписа промени за
„Регалис“ – ООД: заличава като съдружник „Хиперион Дейта“ – ООД; вписва като съдружник и
управител Александър Николов Николов; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Хиперион
Дейта“ – ООД, на Александър Николов Николов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ивелина Иванова Желязкова и Александър Николов Николов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
10964
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. № 13465/2005 вписа промени за „Интербет“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
887 000 лв., увеличен с непарична вноска на
стойност 882 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
19.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 467/2007; вписва нов учредителен акт.
10965
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. № 6875/2006 вписа промени
за „Гама акаунт консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Елка Цонева
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Джунева на „Кепитъл Партнерс“ – ЕООД; вписва
като съдружник „Кепитъл Партнерс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 9701/2005 по описа на СГС);
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Инвестиа консулт“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Елка
Цонева Джунева; вписва нов дружествен договор.
10966
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12083/2006 вписа промени за „Марина
кейп мениджмънт“ – ЕООД: заличава като управител Величко Стойчев Клингов; вписва като
управител Николай Росенов Ханджиев; вписва
промени в учредителния акт; дружеството ще се
управлява и представлява поотделно от управителите Николай Росенов Ханджиев и Веселин
Тодоров Терзиев; за поемане на менителнични
задължени, за вземане на заем над 5000 лв., за
учредяване на залози, отказ от права, опрощаване на вземания на стойност над 5000 лв. и
сключване на други сделки и всякакви договори
на стойност над 5000 лв. управителите представляват дружеството само заедно; при сключване
и прекратяване на трудови договори и относно
други действия в качеството си на работодател
дружеството се представлява от двамата управители заедно.
10967
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. № 9414/2006 вписа промени
за „Вейлмес“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в район „Витоша“, ул.
Беловодски път 10; вписва нов учредителен акт.
10968
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 19547/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Лука – 2004“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Бенковски,
ул. Оралица 6, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
производство и реализация на всякакви стоки и
услуги за бита, населението, селското стопанство, транспорта, леката и хранително-вкусовата
промишленост, за които не съществува законова
забрана, откриване на магазини за козметика,
битови и хранителни стоки, сдружаване с местни
и чуждестранни физически и юридически лица
за осъществяване на взаимноизгодни инициативи, всякакви други стопански и промишлени
дейности, незабранени със закон, обществено
хранене чрез разкриване на заведения, павилиони, фургони и др. под., както и разработването
им, покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажбата им и всякаква друга търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христина Иванова Христова и Иван Луканов Станоев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10969
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 2004/99 вписа промени за „Индустриален
център Искър“ – АД: вписва нов устав на дружеството, приет на общото събрание на акционерите,
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проведено на 23.Х.2007 г.; премества адреса на
управление в София, район „Искър“, бул. Асен
Йорданов 14; заличава като член на надзорния
съвет „Фименко“ – ЕООД; вписва като член на
надзорния съвет „Глобекс“ – ЕООД.
10970
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6695/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Денеб“ – АД.
10971
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по ф.д.
№ 107/91 вписа промени за „Калиман – РТ“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 5 269 570 лв.
на 10 539 140 лв. чрез издаване на нови 5 269 570
обикновени поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 л. всяка една; вписва
промени в устава.
10972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 8517/92 вписа промени за „Б
плюс К“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва
промени в дружествения договор.
10973
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. № 8580/94 вписа промени за „Пирин – турист“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 605 800 лв. на 961 800 лв.; вписва
промени в дружествения договор.
10974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 2391/97 вписа промени за „Хлебни
изделия – Княжево“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 240 070 лв. на
700 000 лв., разпределен в 700 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една,
чрез издаване на нови 459 930 поименни акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва
промени в устава на дружеството, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
10.ХІІ.2007 г.
10975
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15026/97 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Евротест – 2001 – Йорданка
Велинова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Евротест 2001“ – ООД
(рег. по ф.д. № 16049/2007 по описа на СГС).
10976
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. № 160/98 вписа промени за „Мавлина“ – ООД:
премества адреса на управление в София, район
„Триадица“, ул. Деян Белишки 46, вх. Г, ап. Г8;
вписва нов дружествен договор.
10977
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. № 10232/99 вписа промени за
„МБН транс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

11 210 дружествени дяла от „Кубо инвестмънтс
лимитед“ на Мирослав Иванов Динеков, 11 209
дружествени дяла от „Кубо инвестмънтс лимитед“
на Мирослав Иванов Динеков и 11 210 дружествени
дяла от „Кубо инвестмънтс лимитед“ на Николай Николов Мишев; дружеството продължава
дейността си като „МБН транс“ – ООД; заличава
като едноличен собственик на капитала „Кубо
инвестмънтс лимитед“; вписва като съдружници
Николай Николов Мишев, Мирослав Иванов
Динеков и Бисер Любомиров Димитров; вписва
нов дружествен договор.
10978
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20679/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Росил
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 5,
с предмет на дейност: внос-износ, производство,
реализация на стоки и услуги в страната и в
чужбина, транспортна, спедиторска, застрахователна дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
продажба на алкохол и цигари, преводачески
услуги, консултантски, посреднически и експертно-научни услуги, информационно-рекламна
дейност, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Росен Силянов Силянов, който го управлява и
представлява.
10979
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20053/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кийтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 129, вх. В, ет. 7, ап. 92, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговия и производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и
селскостопански стоки, дейност на търговско
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни и местни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантска и
рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерии, превозна дейност, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Михаилов Савов, който го
управлява и представлява.
10980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20179/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сливен пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Веслец
45, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информаци-
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онни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
ДМА – търговски, складови и административни
площи, участие в други дружества, счетоводни и
консултантски услуги на други търговци, както и
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Спортен клуб за културизъм, фитнес и силов
трибой Дориан Иейтс“ (рег. по ф.д. № 131/2005
по описа на ОС – Сливен) и се управлява и
представлява от управителя Венелин Димитров
Неделчев.
10981
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. № 1062/2007 вписва промени
за „Кардиомед“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Димитър Владимиров
Лазаров на Христослав Димитров Галилеев; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Владимиров Лазаров; вписва
като едноличен собственик на капитала Христослав Димитров Галилеев, който ще управлява и
представлява дружеството; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Димитър Хаджикоцев 88, ет. 6, ап. 15; вписва
промени в учредителния акт.
12077
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20351/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алан проперти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 94, вх. А,
ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм,
покупка и продажба на недвижими имоти, други
дейности, незбранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анатолий Давидович
Мачулский и се управлява и представлява от
управителя Михаил Израилевич Шерешевский.
12078
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 16239/2007 вписва промени за „Нове
Интернал“ – ООД: вписва прехвърляне на 200
дружествени дяла от „Детерминант“ – ЕООД, на
„Нове – АД – холдинг“; вписва нов дружествен
договор.
12079
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20484/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Зейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, производство и търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
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ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всяка дейност, за която
се изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след получаване на съответния
лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Дерек Едуард Панкхърст и Зара
Панкхърст, която го управлява и представлява.
12080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20477/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интер дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Никола Славков 48, ап. 7, с предмет на дейност: осъществяване в страната и в чужбина на
покупко-продажба на недвижими имоти, търговия
със стоки и услуги, търговско представителство
и посредничество, финансови и инвестиционни
консултации, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Константин Андреевич Андреев, който
го управлява и представлява.
12081
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21116/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Евробул
Иновейшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Христо
Белчев 8, ет. 4, с предмет на дейност: развойна
дейност и иновации в областта на новите технологии и всякакви други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Румяна Кирилова Коцилкова, Николай Донков Баровски,
„Евробул холдинг“ – АД, и „Евробулсерт“ – ООД,
и се управлява и представлява от Стефан Николов Абаджиев.
12082
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20578/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аршинкови
блиндс къмпани – АВС“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Никола Славков
43, ет. 2, ап. 3 – 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, лизингова и инженерингова
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, агентска дейност в страната и в чужбина, сделки с
недвижими имоти, маркетингова и консултантска
дейност, производство и монтаж на щори, както
и всякакви дейности, считани за търговски по
смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
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Павлов Аршинков и Павел Иванов Аршинков
и се управлява и представлява от Иван Павлов
Аршинков.
12083
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. № 1135/2006 вписа промени за „Хидронет – България“ – ООД: вписва
прехвърляне на 1 дружествен дял от Любомир
Милчев Хубенов на „Пайп груп“ – ЕООД; вписва
изменения в дружествения договор.
13299
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1806/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Инекс агро“ – ЕООД.
13300
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. № 5063/2007 вписа промени за „Газенергокомплект“ – ООД: вписва като съдружници
Янко Любенов Янев и Илко Георгиев Йоцев;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
„Велграф“ – ООД, на Илко Георгиев Йоцев и 50
дружествени дяла от „Велграф“ – ООД, на Янко
Любенов Янев; вписва промени в дружествения
договор.
13301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.X.2005 г. по ф.д. № 1325/89 вписа промени
за „Арго“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Славчо Иванов Топалов на
„Гаранция – ЛН“ – ООД; вписва като съдружник
„Гаранция – ЛН“ – ООД; дружеството продължава дейността си като „Арго“ – ООД; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Красно село“, ул. Житница 3, вх. А, ап. 16; вписва
промяна в предмета на дейност: търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина,
внос, износ, реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски, икономически и
административни услуги, проучване, проектиране,
строителство, инженеринг, консултантска дейност,
посредничество при сделки с недвижими имоти, сделки по управление на недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем, лизинг, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, покупка, проектиране,
инженеринг, туристическа и балнеоложка дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, лозарство и производство на вино и
спиртни напитки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон; вписва като управител
Никола Стаматов Барантиев; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Никола Стаматов Барантиев и Славчо Иванов
Топалов заедно и поотделно.
13302
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20965/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за
оказване на извънболнична първична медицинска
помощ М.Н.П. – Гастро“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 27, вх. А, ет. 8, ап. 15, с предмет на
дейност: медицинска първична извънболнична диагностика, лечение, консултации, профилактика,
рехабилитация и наблюдение на болни, хронично
болни и застрашени от заболявания лица, вкл. и
в дома им, когато състоянието на болния налага
това, предписване на лабораторни и други изследвания, медицински дейности и манипулации под
медицински контрол и отговорност, предписване
на вида и обема на домашни грижи и помощ за
болни, предписване на лекарства и превързочни
материали и медицински пособия, извършване
и участие в експертизи за временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска
помощ, дейности по промоция и профилактика
за ранно откриване на заболявания, вкл. профилактични прегледи и имунизации, мерки за
укрепване и опазване на здравето, издаване на
документи с оглед изброените дейности, насочване
на пациенти за консултации към консултативна и
болнична помощ, издаване на документи, свързани с дейността, организиране и изнасяне на
лекции и беседи, сключване на търговски сделки
за нуждите на осъществяваните от лечебното
заведение медицински дейности и за обслужване
на български и чуждестранни пациенти, както и
дейности, незабранени със Закона за лечебните
заведения. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Милена Цветанова Илинска-Пенкова и Николай Методиев
Пенков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
13303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 9270/2003 вписа промени за „НЛБ
Банка Запад – изток“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 15 800 000 лв. на
21 650 000 лв. чрез издаване на нови 5 850 000
обикновени безналични акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва решението на
общото събрание на акционерите от 24.ІХ.2007 г.
за промени в устава.
13304
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. № 8575/2003 вписа промени
за „Гала оптик“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в гр. Банкя, район „Банкя“,
кв. Изгрев, ул. София 101; вписва нов дружествен
договор.
13305
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. № 8574/2003 вписа промени за
„Гама ринг София – холдинг“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в гр. Банкя,
район „Банкя“, кв. Изгрев, ул. София 101; вписва
нов дружествен договор.
13306
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10000/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Овертранс“ – ООД.
13307
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. № 4719/2003 вписа промени
за „Инфрастрой БГ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Пътно строителство“ – АД, на „Инфра – груп БГ“ – ООД, и 10
дружествени дяла от „Инфра – груп БГ“ – ООД,
на Рашка Асенова Родопманова; заличава като
съдружник „Пътно строителство“ – АД; вписва
като съдружник Рашка Асенова Родопманова.
13308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ІІ.2007 г.
по ф.д. № 6459/2003 вписа промени за „Опет Айгаз
България“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 18 509 546 лв. на 22 543 082 лв.
чрез издаване на нови 4 033 536 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една, увеличен с
непарична вноска – вземане в размер 4 033 536 лв.
съгласно договор за кредит между „Опет Айгаз“
Б.В., Холандия, и „Опет Айгаз България“ – ЕАД,
от 19.Х.2005 г., подробно описана в устава на
дружеството; вписва промени в устава, приети с
протоколно решение на едноличния собственик
от 5.ХІІ.2006 г.
13309
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 424/2004 вписа промяна за „Домокат“ – АД:
вписва решение на общото събрание на акционерите от 11.VІ.2007 г. за промени в устава.
13310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.І.2008 г. по ф.д. № 1091/2004 вписа промени за
„Вертекс – транс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Антоанета Стефанова
Костова на Стефан Костов Първанов; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Антоанета Стефанова Костова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Стефан Костов Първанов, който ще управлява
и представлява дружеството.
13311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 21099/2007 вписа промяна за „Пиес Риъл
Естейт“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от Бургас, ул. Транспортна, бизнес
център „Кондоско“, в София, бул. Гоце Делчев
103, ет. 1, офис 1.
13312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19879/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Консулт интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Прелом 6, ет. 4, с предмет на дейност: кредитно
посредничество, комисионерска, маркетингова и
рекламна дейност, консултантски услуги, графи-
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чен дизайн, декорация и аранжировки, вътрешна
и външна търговска дейност на едро и дребно,
хотелиерство и ресторантьорство, строителство
и ремонт, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Димитър Янков Пеев,
който го управлява и представлява.
13313
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. № 15214/2006 вписа промени
за „Крейзи фууд“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Бисер Сократов Тотолаков на Лидия Стоянова Видова; заличава като
съдружник и управител Бисер Сократов Тотолаков; вписва като съдружник и управител Лидия
Стоянова Видова; дружеството ще се управлява
и представлява от Благовест Петров Видов и Лидия Стоянова Видова заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
13314
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1429/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Априлци кънтри клуб“ – ЕООД.
13315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19802/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уич 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Генерал Александър Суворов 60,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство, обзавеждане,
поддръжка, ремонтиране, придобиване на недвижими имоти (жилищни и нежилищни сгради) с цел
ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна, хотелиерство, консултантска дейност и
посредничество, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светла Любомирова Дойчинова и
Хари Любомиров Мотеков, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
13316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19763/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ивком комерс и
Ко.“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 234,
ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност: строителство
и строително-ремонтни работи, инженерингова
дейност, проектиране, строителство, ремонт, монтаж, преустройство, сервизна дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина на отоплителни,
газови, климатични, водопроводни и електрически системи и съоръжения и инсталации, битова
и промишлена газификация, водоснабдяване и
канализация, енергоспестяване, когенерационни
системи, саниране на сгради, производство на
елементи, възли и изделия за отоплителни, газови, вентилационни, климатични и електрически
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системи и инсталации, системи за видеонабдюдение и контрол, алармени системи, изграждане на спринклерни системи, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Ганчев Ганчев,
Иван Николов Пачов и Константин Панайотов
Панайотов, който го управлява и представлява.
13317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 9898/2001 вписа в т ърговск и я регистър дружество с ограничена отговорност „Дарис – Д“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Манастирска
42 – 48, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
строителна дейност – проектиране, строеж и
реставрация на сгради, производство, продажба
и доставка на строителни материали, търговия
с движими и недвижими имоти, търговия със
стоки и услуги, инвестиционно-проучвателна,
проек тантска, ин женерингова, иновационна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионерство, реклама
и информационно осигуряване, консултантска
дейност, икономически анализи, счетоводна дейност, приватизационни и други оценки, както и
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Динко Божидаров Давидов и Десислава Божидарова Давидова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
13318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20455/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Уайт акаунт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, гр. Банкя, ул.
Цар Симеон 6, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, консултантски дейности в областта на
счетоводството, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Бияна Радославова Анастасова, която
го управлява и представлява.
13319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 8/2008 вписа промяна за „Корбетон България“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Русе, ул. Дондуков-Корсаков 19,
бл. Вулкан, секция Б, ет. 2, ателие 2, в София,
ул. Бисер 2, ет. 2, ап. 5.
13320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20933/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пиай консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Позитано 9А, ет. 4,
офис 11, с предмет на дейност: производствена и
търговска дейност в страната и в чужбина, строителство, проектиране и дизайн, придобиване,
управление, разпореждане, поддръжка и ремонт
на недвижими имоти, посредничество и представителство, консултантски услуги, изграждане,
управление и експлоатация на търговски обекти,
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спедиторска и туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия и ремонт на
всякакви електроуреди, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветанка Йорданова Петрова и
Йонка Цанкова Мандева, които го управляват и
представляват заедно.
13321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20652/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юротим Ейлхаус“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ул. Андрей Германов
11, с предмет на дейност: ресторантьорство,
търговско представителство и агентство, производство, транспортна, туристическа дейност,
консултантски услуги, покупка на стоки с цел
продажба в първоначален или обработен вид и
други дейности, за които няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
130 000 лв., със съдружници „Юротим“ – ООД
(рег. по ф.д. № 11292/2003 по описа на СГС),
„Астифуд“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10093/2003
по описа на СГС), Момчил Людмилов Атанасов
и Тодор Людмилов Атанасов и се управлява и
представлява от Тодор Людмилов Атанасов и Калина Венциславова Керекова заедно и поотделно.
13322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20553/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „И Б брокерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна
поляна 3, бл. 334А, вх. 1, ет. 4, ап. 4 с предмет на
дейност: брокерски и дилърски услуги в областта
на недвижимите имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
администриране и финансирането им, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни
и спедиторски услуги в страната и в чужбина,
туристическа, агентска и туроператорска дейност, вътрешни и международни спедиционни
и превозни сделки, международен автомобилен
транспорт, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорство, рекламни услуги, търговско
представителство и посредничество, както и
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Льовенстейн Консулт“ – ООД,
и Стефка Стоянова Камчева и се управлява и
представлява от Стефка Стоянова Камчева и ван
дер Плас Паулус Йоханнес заедно и поотделно.
13323
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.І.2008 г.
по ф.д. № 8253/2007 вписа промени за „Холандия
пропъртийс“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „Вакарел пропъртийс“ – ООД;
вписва като управител Плас Паулус Йоханнес;
дружеството ще се управлява и представлява от
Стефка Стоянова Камчева и Плас Паулус Йоханнес заедно и поотделно; вписва нов дружествен
договор.
13324
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20510/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Румен Денков 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Лайош Кошут
32, ет. 5, с предмет на дейност: строителна, проектантска, инженерингова дейност, вкл. покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, превозна,
търговска дейност, представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
експорт-импорт и всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Михайлов Денков,
който го управлява и представлява.
13325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20772/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еспланъд вентчърс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Гео Милев 33, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
консултантски услуги и маркетинг в областта на
продажбите на недвижими имоти, производство
и търговия със стоки и услуги в страната и в
чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна
и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и
международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
лизинг и всякакви други дейности, разрешени от
законодателството, при съобразяване и спазване
на всякакви лицензионни, регистрационни или
други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Еспланаде венчърс ЛЛС“, САЩ,
и се управлява и представлява от управителя
Лиляна Спириева Цонева.
13326
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. № 19683/2007 вписа промени за „Симеонов консулт пропъртис“ – ЕООД:
заличава като управител Атанаска Симеонова
Стефанова; вписва като управител Десислава
Василева Шопова-Симеонова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Деси
слава Василева Шопова-Симеонова и прокуриста
Ивиян Христов Симеонов заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт.
13327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20871/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Информсвяз България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Майстор Миленко Радомирец 32, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: разработка, проектиране,
производство и внедряване на информационни
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и хардуерни и софтуерни решения, комплекс
от автоматизирани системи за организационно-технически системи с различна сложност
съобразно местни мрежи и съществуващи системни, разработка на интелектуални системи
за автоматизация на професионални дейности,
разработка на приложения за професионални
системи и на нови технологии въз основа на тях,
научноизследователска и опитно-конструктивна
дейност в различни области на науката и техниката, монтаж на телекомуникационно оборудване,
компютърни системи и принадлежности, извършване на първоначална инсталация и последваща
поддръжка на техническо оборудване и софтуер,
строителство на сгради и други обекти, проектиране, доставка, монтаж на инженерно оборудване,
оборудване за сгради и съоръжения, обучение на
специалисти, вкл. за предприемаческа работа и
чужди езици, търговско-посредническа дейност,
покупко-продажба на стоки, търговия на едро и
дребно, комисионна дейност, търговски, консигнационни, инженерни, посреднически и информационни услуги, вкл. телекомуникационни услуги
и консултации на физически и юридически лица,
участие в дейността на сертифицирани центрове,
консултантска дейност, създаване и продажба на
интелектуална собственост, преводи на научна и
техническа литература, разработка на научна и
техническа литература, придобиване и последващо отдаване под наем на складове, изложбени,
индустриални и други помещения, придобиване
и последващо отдаване под наем на комуникационно оборудване, автоматизирани системи и
компютърна техника, складиране, опаковане,
регистрация и изпращане на карго и всякакви
услуги в тази връзка, лизингова дейност, организиране и провеждане на симпозиуми, семинари,
панаири и изложения, производство и продажба
на стоки, вкл. рекламна дейност чрез периодични
и специализирани издания, радио и телевизия,
изготвяне на рекламни продукции, информационни постери и плакати и др., услуги в областта
на маркетинга, външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 7000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Максейт Трейдинг Лимитид“ и се
управлява и представлява от управителя Паун
Атанасов Илчев.
13328
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.V.2006 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 732/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Контилинкс“ – ЕООД.
13329
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 732/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Контилинкс“ – ЕООД.
13330
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 12621/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Компания за луксозни хотели“ – АД.
13331
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12621/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Компания за луксозни хотели“ – АД.
13332
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г.
по ф.д. № 65/95 вписа промени за „Гити България“ – ООД: вписва прехвърляне на 420 дружествени дяла от „Гити“ – АД, на „Фортел“ – ЕООД;
заличава като съдружник „Гити“ – АД; вписва
като съдружник „Фортел“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 9290/2000); вписва промяна на наименованието
от „Гити България“ – ООД, на „Фортел инженеринг“ – ООД; вписва промени в дружествения
договор.
13333
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. № 12198/96 вписа промени
за „Ориал трейд“ – ЕООД: вписва като управител Ивелина Христова Христова; дружеството
ще се управлява и представлява от собственика
Менахем Пинхас и управителя Ивелина Христова
Христова заедно и поотделно.
13334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 15707/97 вписа заличаването
на „Булфорс 3“ – ООД.
13335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 12749/2001 вписа промени
за „Аманн България“ – ЕООД: заличава като
управител Розалина Симеонова Якимова; вписва
като управител Николай Добрев Добрев, който
ще представлява дружеството заедно с един друг
управител или прокурист.
13336
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. № 4561/2005 вписа промени
за „Амтех 1“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Пламен Александров Александров;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Пламен Александров Александров на Добромир
Тодоров Дам янов; дру жеството продъл жава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Амтех 1“ – ЕООД, и ще
се управлява и представлява от едноличния
собственик Добромир Тодоров Дамянов; вписва
нов учредителен акт.
13337
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. № 1835/2002 вписа промени
за „Никалъс“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Люлин“,
ул. Арх. Георги Ненов 1; вписва нов дружествен
договор.
13338
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по дартс, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от устава на федерацията
свиква общо събрание на БФД на 13.10.2011 г. в
18 ч. в седалището на федерацията в София, ж.к.
Хиподрума, бл. 107, вх. А, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на федерацията; 2. избор на управителен съвет на БФД; 3.
приемане на наредба и спортен календар за 2012 г.
10402
39. – Управителният съвет на Българската
федерация по волейбол, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава свиква редовно
общо събрание на федерацията на 14.10.2011 г.
в 10 ч. в Правец, кв. Езерото № 8, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на БФ „Волейбол“ през предходния
период; 2. приемане на финансовия отчет на БФ
„Волейбол“ за 2010 г.; 3. приемане на бюджета
на БФ „Волейбол“ за 2011 г.; 4. освобождаване
на членове от състава на управителния съвет; 5.
организационни въпроси. При липса на кворум
към първоначално обявения час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
10433
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Ритмика“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.10.2011 г. в 13 ч. в
София на адреса на управление в ж.к. Манастирски
ливади, к.с. Жоди, бл. 5, ет. 6, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. промяна на адреса на управление на
сдружението; 2. промяна на предмета на дейност
на сдружението, целите и средствата за тяхното
постигане; 3. промяна в състава на управителния
съвет; 4. промяна на устава на Спортен клуб
„Ритмика“. Материалите за общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление – София, ж.к. Манастирски
ливади, к.с. Жоди, бл. 5, ет .6, ап. 1. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10354
38. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология (БМСКТХ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 30.10.2011 г. в 10,30 ч.
в Зала А на хотел „Riu Pravetz Resort“ – Правец,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. промяна и
допълване на устава на БМСКТХ; 3. избор на нов
управителен съвет и председател на БМСКТХ; 4.
избор на редакционна колегия на печатния орган
„Клинична и трансфузионна хематология“; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
10344
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Правото да имаш семейство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.10.2011 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението – София, ул. Княз
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Борис I № 80 ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. изслушване на счетоводния отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението; 3. гласуване относно освобождаване от
отговорност на управителния съвет; 4. освобождаване на членове на сдружението; 5. изменение
и допълнение на устава на сдружението – приемане на нов устав на сдружението; 6. приемане
на нови членове на сдружението; 7. избор на
членове на управителния съвет на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление – София, ул. Княз Борис I
№ 80, ет. 2, ап. 5, всеки работен ден.
10355
29. – Управителният съвет на Българската
федерация по спелеология, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква разширено общо събрание на членовете
му на 5.11.2011 г. в 10,30 ч. на х. Младост, Търговище, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на промени в устава на БФСп; 2. обсъждане на
организационни въпроси; 3. приемане на проекти
за календарен план и бюджет за 2012 г.; 4. утвърждаване на нови членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
10391
7. – Управителният съвет на Асоциация „Аурига – Академия за туризъм“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.11.2011 г. в 17,30 ч. в офиса на асоциацията в
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 29, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на управителния съвет и избор на нови членове;
2. приемане на нов устав на Асоциация „Аурига – Академия за туризъм“.
10420
25. – Управителният съвет на сдружение
„Паисий Хилендарски“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26.10.2011 г. в 17 ч.
във Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 207,
вх. 1, ет. 5, ап. 18, при следния дневен ред: 1.
промяна в състава на управителният съвет на
сдружението; проект за решение – ОС удовлетворява подадените молби и освобождава двама
от членовете на УС – М. Атанасова и Вл. Желев,
като ги освобождава от отговорност за дейността
им до датата на провеждане на ОС; 2. избор на
нови членове на управителния съвет; проект за
решение – ОС избира предложените двама нови
членове на управителния съвет – К. Шопов и Я.
Шопов; 3. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10435
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Неправителствена организация за устойчиво
регионално развитие и опазване на околната
среда“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
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чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението свиква по
своя инициатива извънредно общо събрание на
15.11.2011 г. в 18 ч. във Варна, ул. Георги Бенковски 26, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението,
включително и отпадане на задължението за
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общо събрание; 2. промяна в
състава на управителния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
10421
8. – Управителният съвет на сдружение „Организация на българските скаути“ на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.11.2011 г. в 8,30 ч. в Плевен, конферентната зала
на Община Плевен, бул. Димитър Константинов
23, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на ОБС за периода м. 11.2009 г. – м.
10.2011 г.; 2. обсъждане и приемане план за
дейността на ОБС за периода м. 11.2011 г. – м.
11.2012 г.; 3. обсъждане и приемане на програма
за изграждане и функциониране на Скаутския
център – Шумен; 4. освобождаване и избиране
на членове на УС; 5. промени в устава на ОБС;
6. разни. Всеки клуб да се представлява от един
делегат, избран на събрание на клуба.
10419
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възход“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на своите
членове на 7.11.2011 г. в 17,30 ч. в Плевен, ул. Д.
Константинов 23, ет. 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния и финансовия отчет
за дейността на сдружението за 2006 – 2011 г.; 2.
приемане на отчет на ревизионната комисия за
2006 – 2011 г.; 3. избори на нов състав на управителния съвет и неговия председател и членове на
ревизионната комисия; 4. приемане на промени
в устава на сдружението. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум в посочения час
ново заседание се насочва един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
10436
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Евро – Средиземноморски
център за междукултурен диалог“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.10.2011 г. в 17 ч. на ул. Сава Моткуров 23А
в Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетния доклад за 2010 г.; 2. освобождаване
от отговорност на управителния съвет; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. промени в устава
на организацията; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10364
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родопски център за общностно
развитие“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.10.2011 г. в 17 ч. на
ул. Въстаническа 3 в Смолян при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетния доклад за 2010 г.; 2.
освобождаване от отговорност на управителния
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съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в устава на организацията; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10365
10. – Управителният съвет на сдружение „Академично дружество за международно развитие“,
Шумен, по своя инициатива и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.11.2011 г. в
11 ч. в Шумен, бул. Славянски 8, вх. А, ап. 10,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
2. разглеждане предложението на управителния
съвет за изключване на членове на сдружението
и приемане на нови; 3. изключване на членове
на УС и приемане на нови; 4. промяна в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10432
115. – Управителният съвет на сдружение „Дом
на науката и техниката“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 21
от 24.06.2011 г. на управителния съвет свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 7.11.2011 г. в 16,30 ч. в офиса на сдружението
в Шумен, бул. Симеон Велики 48, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на ДНТ за периода юни 2006 – юни 2011 г.;
2. приемане на рамков бюджет на ДНТ за следващия мандат; 3. избор на управителен съвет на
ДНТ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
10434
68. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Бадино“ – с. Бадино, област Кюстендил, на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за
сдруженията за напояване и Заповед № РД-09669 от 8.09.2003 г. на министъра на земеделието
свиква учредително събрание на 6.11.2011 г. в
11 ч. в салона на читалището в с. Усойка, община
Бобошево, при следния дневен ред: 1. установяване спазването на изискванията по чл. 6, ал. 2 и
чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчет
на учредителния комитет и освобождаването му
от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружение за напояване „Бадино“, с.
Бадино, община Бобошево, област Кюстендил; 4.
приемане на устава на сдружението; 5. избор на
органи за управление на сдружението. Поканват
се собствениците и ползвателите на земеделски
земи в землището на с. Бадино да присъстват на
събранието. Писмените материали за събранието
са на разположение на заинтересованите лица в
кметството на с. Бадино всеки ден от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16 ч.
10439
31. – Съветът на директорите на „Инвестор.
БГ“ – АД, София, на основание чл. 112б във връзка с чл. 92а ЗППЦК на 22.08.2011 г. взе решение
(коригирано с решение на СД от 30.08.2011 г.) за
увеличение на капитала на „Инвестор.БГ“ – АД,
със 79 963 лв. чрез издаване на 79 963 нови безналични акции на дружеството. Увеличението на
капитала се извършва под условие, че акциите от
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увеличението бъдат записани от притежателите на
варанти чрез упражняване на варанти и записване
на акции срещу заплащане на емисионната им
стойност. Проспектът за емитиране на варанти
и условията на упражняването им е потвърден с
Решение на КФН 521-Е от 11.08.2010 г. съгласно
решение на общото събрание на акционерите от
12.04.2010 г. Средствата от увеличението ще се
използват за оборотни средства. Упражняването
на варантите и записването на новите акции се
извършва при следните параметри и ред: 1. Цена
на упражняване: Поради извършено междувременно увеличение на капитала на дружеството
следва да бъде извършена корекция на цената на
упражняване на варантите по методика, описана
в раздел Г, глава II, т. 9 от проспекта. След извършените изчисления цената на упражняване на
варантите (емисионна стойност на новите акции)
е 12,40 лв. 2. Срокът за упражняване на варантите
е 15 работни дни считано от 7-ия работен ден
от по-късната дата между датата на обнародване
на съобщението за увеличението на капитала в
„Държавен вестник“ и публикуването му във
вестник „Пари“. 3. Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят
правата по варантите, имат лицата, придобили
варанти най-късно 7 дни след по-късната дата
между датата на обнародване на съобщението
за увеличението на капитала в „Държавен вестник“ и публикуването му във вестник „Пари“.
4. Подписката се счита за успешно приключила
независимо от броя на записаните акции (упражнени варанти). 5. Сметка за внасяне стойността
на новозаписаните акции чрез уражняване на
варантите: IBAN: BG88PRCB9230I0338925I6. 6. Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението
на капитала чрез упражняване на варанти – ИП
„Карол“ – АД. 7. Притежателите на варанти,
които искат да упражнят правата по тях, следва
да направят изрично изявление, като в срока
за упражняване на варантите подадат заявка за
записване на акции от увеличението на капитала
на дружеството емитент и заплатят емисионната
стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния
посредник, обслужващ увеличението на капитала
на емитента, директно или чрез друг лицензиран
инвестиционен посредник, по чиято сметка в
„Централен депозитар“ – АД, са регистрирани
варантите на съответния титуляр, който от своя
страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено
от тях лице. Към писмената заявка се прилагат:
удостоверение за актуално съдебно състояние на
заявителите – юридически лица; чуждестранни
юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи; документ
за самоличност на физическите лица – законни
представители на юридическото лице; инвестиционният посредник задържа заверено копие от
представения документ за самоличност; копие
от регистрация по БУЛСТАТ (ако търговецът
не е вписан в търговския регистър), заверено от
законния представител/респ. пълномощника на
юридическото лице; нотариално заверено изрично
пълномощно и документ за самоличност на пъл-
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номощника – при подаване на заявка чрез пълномощник; инвестиционният посредник задържа
за своя архив пълномощното, както и заверено
копие от представения документ за самоличност.
Физическите лица подават заявките лично, като
се легитимират чрез документ за самоличност,
копие от който се прилага към заявката, или чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално
заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа
за своя архив пълномощното, както и заверено
копие от представения документ за самоличност. По искане на инвестиционния посредник,
до който е подадена заявката за записване на
акции, „Централен депозитар“ – АД, блокира
съответния брой варанти по клиентска подсметка. Емисионната стойност на записаните ценни
книжа следва да бъде заплатена по специална
набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението, което съветът на
директорите на „Инвестор.БГ“ – АД, публикува
относно решението за увеличение на капитала
съгласно т. 1. Лицата, записващи акции, следва
да внесат сумата, съответстваща на емисионната
стойност на записваните от тях акции, най-късно
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до изтичане на срока за записване на акциите.
Сумите по набирателната сметка не могат да
бъдат използвани от емитента преди успешното
приключване на подписката и регистрирането на
увеличението на капитала на „Инвестор.БГ“ – АД,
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията. Съгласно изискването на чл. 40,
ал. 1 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията
към дейността на инвестиционните посредници
при подаване на заявка за записване на акции
инвестиционният посредник изисква от клиента
да предостави паричните средства, необходими
за заплащане на емисионната стойност на записваните акции или да удостовери по друг начин,
че ще изпълни задължението си за плащане. 8.
Решението на съвета на директорите за увеличение
на капитала не поражда задължение за притежатели на варанти да ги упражнят, а само им дава
възможност да направят това. Варантодържателите, които не желаят да упражнят правата си
по тях, могат да сторят това в сроковете и при
условията на емисията, посочени в проспекта за
емитиране на варантите, до изтичане на срока
на варантите.
10345

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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