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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за освобождаване от длъжност на инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Освобождава от длъжност като инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Анита Богомилова Михайлова, считано от
1 октомври 2011 г.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 28 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
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РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за увеличаване капи
тала на Република България в Банката за
развитие на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие за увеличаване капитала на
Република България в Банката за развитие на
Съвета на Европа в размер 24 968 хил. евро
чрез увеличаване на изискуемия капитал под
формата на гаранции с 22 174 хил. евро и
частично включване на резервите в платения
капитал на стойност 2794 хил. евро.
Решението е прието от 41-oто Народно съб
рание на 28 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
10942

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 203
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Драган Георгиев Бобев с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги в клиничната педиат

рична онкохематология и за приноса му при
функционирането на център по костномозъчна
трансплантация.
Издаден в София на 16 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане и
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензии
за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията, приета
с Постановление № 187 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г.,
бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64
от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г. и
бр. 18 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приема Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане.
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г. и бр. 18 от 2011 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Техническите прегледи, проверки
и изпитвания на резервоарите по чл. 2, т. 2
от Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5
от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), се извършват от
нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от Закона
за техническите изисквания към продуктите.“
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2. В чл. 4а, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 5 се отменя.
3. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
4. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 4 се отменя.
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 1д:
„§ 1д. От датата на влизане в сила на
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане действието на
издадените досега лицензии за технически
надзор, в обхвата на които са включени бутилки, варели, резервоари, автомобилни и железопътни цистерни и други транспортируеми
съоръжения под налягане съгласно Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление
№ 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от
2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), се прекратява по
отношение на изброените съоръжения.“
6. В т. 2 от приложение № 1 към чл. 2,
чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „г“,
чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а
и 1б т. 2.2.3 се отменя.
7. Приложение № 3 към чл. 22, ал. 3 се
отменя.
8. В таблицата на приложение № 4 към
§ 1г ред „Бутилки с обем до 0,1 m 3 и варели
за транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.“ се заличава.
§ 3. Отменя се Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане,
приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64
от 2008 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 21, ал. 3, т. 12 от наредбата
по § 1, която влиза в сила от 1 януари 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване съ
ответствието на транспортируемо оборудване
под налягане
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилaта към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на
безопасност та и гарантиране свободното
движение на такова оборудване;
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2. процедурите за ново оценяване съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане;
3. редът за извършване на оценяване на
съот ветст вието, п регледи и п роверк и на
транспортируемо оборудване под налягане;
4. маркировка за съответствие и правилата за нанасянето є върху транспортируемо
оборудване под налягане;
5. задълженията на икономическите оператори;
6. изискванията и редът за определяне
на лица за оценяване съответствието (нотифицирани органи) на транспортируемото
оборудване под налягане.
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. ново транспортируемо оборудване под
налягане, което не е обозначено до 1 януари
2007 г. с маркировка за съответствие „Pi“ за
целите на предоставянето му на пазара;
2. транспортируемо оборудване под налягане, което е обозначено с маркировка за
съответствие до 1 януари 2007 г. за целите на
периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и използването му;
3. транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено с маркировка
за съответствие, предвидена в Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения
под налягане, приета с Постановление № 264
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г.
и бр. 64 от 2008 г.), за целите на новото оценяване на съответствието.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара в Република
България преди датата на влизане в сила на
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане и не е подложено
на ново оценяване на съответствието;
2. т ранспор т и руемо т о обору дване под
налягане, което се използва изключително
за превоз на опасни товари между държави – членки на Европейския съюз, и трети
държави, когато този превоз се извършва
при спазване изискванията на Европейската
спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе (ADR), Европейската спогодба
за международен превоз на опасни товари по
вътрешни водни пътища (ADN) и Правилника за международен железопътен превоз на
опасни товари (RID), освен когато е посочено
друго в приложенията към Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 24 септември 2008 г. относно вътрешния
превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 2008 г.).
Чл. 4. Транспортируемото оборудване под
налягане се предоставя на пазара, когато:
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1. отговаря на изискванията на наредбата
и на:
а) приложение I, раздел I.1 към Директива
2008/68/ЕО – ADR;
б) приложение II, раздел II.1 към Директива
2008/68/ЕО – RID;
в) приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО – ADN;
2. не застрашава живота и здравето на
хората, безопасността на домашните животни
и опазването на вещите;
3. е правилно монтирано и поддържано;
4. се използва по предназначение.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Чл. 5. (1) При пускането на транспортируемо оборудване под налягане на пазара
производителите гарантират, че оборудването
е проектирано и изработено, както и че за
него е съставена съответната документация
в съответствие с изискванията на ADR, RID
и ADN и на наредбата.
(2) Производителите нанасят маркировката
„Pi“ в съответствие с чл. 17 и 18, след като
съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите към него
изисквания е доказано в резултат на проведена
процедура за оценяване на съответствието
съгласно ADR, RID и ADN и наредбата.
(3) Производителите изготвят и съхраняват техническата документация, съобразена
с изискванията на ADR, RID и ADN.
(4) Производители, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което
са пуснали на пазара, не съответства на
разпоредбите на ADR, RID и ADN относно
транспортируемото оборудване под налягане
или на наредбата, незабавно предприемат
необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване
под налягане в съответствие, за изтеглянето
му от пазара или за изземването му, в случай
че това е необходимо.
(5) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 4 представлява
риск за здравето или безопасността на хората, производителите незабавно предоставят
информация на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН),
като предоставят подробни сведения относно
несъответствието и предприетите от производителя коригиращи действия.
(6) Производителите изготвят документи,
в които описват всички случаи на несъответствие и предприетите коригиращи действия.
(7) При обосновано искане от ДАМТН
производителите є предоставят цялата информация и документация, необходима за доказване съответствието на транспортируемото
оборудване под налягане на български език.
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(8) Производителите си сътрудничат с
ДАМТН, при искане от тяхна страна, при
всяко действие, предприето за избягване на
рисковете, свързани с транспортируемото
оборудване под налягане, което те са пуснали
на пазара.
(9) Производителите са длъжни да предоставят на операторите информация, съответстваща на изискванията на ADR, RID и
ADN и на наредбата.
Чл. 6. Председателят на ДАМТН предоставя информацията по чл. 5, ал. 5 на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сведение.
Чл. 7. (1) Производителите могат да упълномощават писмено свой представител за
най-малко следните действия:
1. съхраняване на техническата документация на разположение на ДАМТН най-малко за срок, посочен в ADR, RID и ADN за
производителите;
2. предоставяне на информацията по чл. 5,
ал. 7;
3. сътрудничество с ДАМТН, при искане
от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани
с транспортируемо оборудване под налягане,
обхванати от пълномощието.
(2) Задълженията на производителите по
чл. 5, ал. 1 и 2, както и изготвянето на техническа документация не могат да се извършват
от упълномощен представител.
(3) В сертификата за съответствие по ADR,
RID и ADN производителят посочва следните
данни за упълномощения си представител:
1. за физическо лице – име и адрес;
2. за юридическо лице – наименованието,
ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалището и
адреса на управление.
(4) Упълномощените представители предоставят на операторите само такава информация,
която съответства на изискванията на ADR,
RID и ADN и на наредбата.
Чл. 8. (1) Вносителите пускат на пазара на Европейския съюз транспортируемо
оборудване под налягане, което съответства
на изискванията на ADR, RID и ADN и на
наредбата.
(2) Преди да пуснат транспортируемо оборудване под налягане на пазара, вносителите
гарантират, че:
1. съответната процедура за оценяване на
съответствието е била проведена от производителя;
2. производителят е изготвил техническа
документация в съответствие с глави 6.2 и
6.8 от ADR/RID/ADN;
3. върху транспортируемото оборудване
под налягане е нанесена маркировката „Pi“;
4. транспортируемото оборудване се придру жава със сертификат за съответствие
съгласно ADR, RID и ADN.
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(3) Когато вносител счете, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства
на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно
транспортируемото оборудване под налягане
или на наредбата, той не пуска на пазара
транспортируемото оборудване под налягане,
докато то не бъде приведено в съответствие.
(4) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 3 представлява
риск за здравето и безопасността на хората,
вносителят предоставя информация за това
на производителя и на ДАМТН.
(5) Вносителите посочват името и адреса
си за контакт в сертификата за съответствие
съгласно ADR, RID и ADN или в приложен
към него документ.
(6) Вносителите гарантират, че докато
отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване
или превоза няма да окажат влияние върху
съответствието му с изискванията на ADR,
RID и ADN.
(7) Вносители, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което
са пуснали на пазара, не съответства на
изискванията на ADR, RID и ADN относно
транспортируемото оборудване под налягане
или на наредбата, незабавно предприемат
необходимите коригиращи действия за привеждане на транспортируемото оборудване
под налягане в съответствие, за изтеглянето
му или за изземването му от пазара, ако това
е необходимо.
(8) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 7 представлява риск
за здравето и безопасността на хората, вносителите незабавно предоставят информация за
това на производителя и органите за надзор
на пазара, като осигуряват подробни сведения
относно несъответствието и предприетите
от тях коригиращи действия. Вносителите
изготвят документи, в които описват всички
случаи на несъответствие и предприетите от
тях коригиращи действия.
(9) Вносителите съхраняват копие от техническата документация на разположение на
ДАМТН най-малко през срока, посочен в ADR,
RID и ADN за производителите, и гарантират,
че тя може да бъде предоставена на органите
за надзор на пазара при поискване.
(10) При обосновано искане от органите за
надзор на пазара вносителите им предоставят
цялата информация и техническата документация, които са необходими за доказване
съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на български език. Те си
сътрудничат с органите за надзор на пазара,
при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете,
свързани с транспортируемото оборудване под
налягане, което са пуснали на пазара.
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(11) Вносителите предоставят на операторите информация, която съответства на изискванията на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(12) Всеки вносител се счита за производител по смисъла на наредбата и изпълнява
задълженията на производителя по чл. 5,
когато пуска на пазара т ранспортируемо
оборудване под налягане под своето име или
своята търговска марка или когато променя
вече пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може
да повлияе на съответствието с приложимите
изисквания.
(13) Председателят на ДАМТН предоставя информацията по ал. 4 на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за сведение.
Чл. 9. (1) Дистрибу торите предоставят
на пазара транспортируемо оборудване под
налягане, което съответства на ADR, RID и
ADN и на наредбата.
(2) Преди да предоставят транспортируемо
оборудване под налягане на пазара, дистрибуторите проверяват, че:
1. върху транспортируемото оборудване
под налягане е нанесена маркировката „Pi“;
2. то се придружава от сертификат за съответствие и от адреса за контакт по чл. 8, ал. 5.
(3) Когато дистрибутор счита, че транспортируемото оборудване под налягане не
съответства на разпоредбите на ADR, RID и
ADN относно транспортируемото оборудване
под налягане или на наредбата, той не предоставя транспортируемото оборудване под
налягане на пазара, докато не бъде приведено
в съответствие.
(4) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 3 представлява
риск за здравето и безопасността на хората,
дистрибуторът предоставя информация за това
на производителя или вносителя, както и на
органите за надзор на пазара.
(5) Дистрибуторите гарантират, че докато
отговарят за транспортируемото оборудване
под налягане, условията на съхраняване или
превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID
и ADN и на наредбата.
(6) Дистрибутори, които считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което
са предоставили на пазара, не съответства на
ADR, RID и ADN или на наредбата, гарантират,
че се предприемат необходимите коригиращи
действия за привеждане на транспортируемото
оборудване под налягане в съответствие, за
изтеглянето му от пазара или за изземването
му, ако това е необходимо.
(7) Когато съответното транспортируемо
оборудване под налягане представлява риск,
дистрибуторите незабавно предоставят информация на производителя и при необходимост – на вносителя, както и на органите за
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надзор на пазара, като осигуряват подробни
сведения относно несъответствието и предприетите коригиращи действия.
(8) Дистрибуторите изготвят документи, в
които описват всички случаи на несъответствие и коригиращите действия.
(9) При мотивирано искане от органите
за надзор на пазара дистрибуторите им предоставят цялата информация и техническата
документация, които са необходими за доказване съответствието на транспортируемото
оборудване под налягане, на български език.
(10) Дист рибу торите си сът рудничат с
органите за надзор на пазара, при искане от
тяхна страна, при всяко действие, предприето
за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което
те са предоставили на пазара.
(11) Дистрибуторите предоставят на операторите само такава информация, която
съответства на изискванията на ADR, RID и
ADN относно транспортируемото оборудване
под налягане и на наредбата.
(12) Всеки дистрибутор се счита за производител по смисъла на наредбата и изпълнява
задълженията на производителя по чл. 5,
когато пуска на пазара транспортируемо оборудване под налягане под своето име или под
своята търговска марка или когато променя
вече пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може
да повлияе на съответствието с приложимите
изисквания.
Чл. 10. (1) Когато собственик счита, че
транспортируемото оборудване под налягане
не съответства на разпоредбите на ADR, RID
и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане, включително на изискванията относно периодичната проверка, и на
наредбата, той не предоставя за използване
и не използва транспортируемото оборудване
под налягане, докато то не бъде приведено в
съответствие.
(2) В случай че транспортируемото оборудване под налягане по ал. 1 представлява
риск за здравето и безопасността на хората,
собст веник ът предоставя информаци я за
това на производителя или вносителя или на
дистрибутора, както и на органите за надзор
на пазара, като изготвя документи, в които
описва всички случаи на несъответствия и
коригиращите действия.
(3) Собствениците гарантират, че докато
отговарят за транспортируемото оборудване
под налягане, условията на съхраняване или
превоз няма да окажат влияние върху съответствието му с изискванията на ADR, RID и
ADN относно транспортируемото оборудване
под налягане и на наредбата.
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(4) Собствениците предоставят на операторите информация, която съответства на
изискванията на ADR, RID и ADN относно
транспортируемото оборудване под налягане
и на наредбата.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 не се прилагат
за лица, които възнамеряват да използват или
които използват транспортируемо оборудване
под налягане за лични нужди, за развлекателни или спортни дейности.
Чл. 11. (1) Операторите използват транспортируемо оборудване под налягане, което
отговаря на изискванията на ADR, RID и
ADN и на наредбата.
(2) Когато транспортируемото оборудване
под налягане представлява риск, операторът
предоставя информация за това на собственика
и на органите за надзор на пазара.
Чл. 12. При искане от органите за надзор
на пазара икономическите оператори предоставят информация за предходен период не
по-малък от 10 години, считано към момента
на запитване, за:
1. всеки икономически оператор, който
им е доставил транспортируемо оборудване
под налягане;
2. всеки икономически оператор, на когото
са доставили транспортируемо оборудване
под налягане.
Г л а в а

т р е т а

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТРАНСПОРТИРУЕМОТО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
Чл. 13. Новото транспортируемо оборудване под налягане по чл. 2, т. 1 трябва да
отговаря на изискванията за оценяване на съответствието, на периодичните и междинните
проверки и извънредните прегледи съгласно
ADR, RID и ADN относно транспортируемото
оборудване под налягане и наредбата.
Чл. 14. (1) Транспортируемото оборудване
под налягане по чл. 2, т. 2, което е обозначено
с маркировка за съответствие до 1 януари
2007 г., за целите на периодичните проверки,
междинните проверки, извънредни прегледи и
експлоатация на това оборудване, трябва да отговаря на спецификациите от документацията,
съгласно която оборудването е произведено.
(2) Оборудването подлежи на периодични
проверки, междинни проверки и извънредни
прегледи в съответствие с изискванията на
ADR, RID и ADN и на наредбата.
Чл. 15. (1) Сертификатите за оценяване на
съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните
прегледи, издадени от нотифициран орган,
са валидни за всички държави – членки на
Европейския съюз.
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(2) За разглобяемите части на транспортируемо оборудване под налягане, използвани
за многократно пълнене, се допуска отделно
оценяване на съответствието.
Чл. 16. (1) Транспортируемото оборудване
под налягане по чл. 2, т. 3, което е произведено и пуснато в експлоатация преди 1 януари
2007 г. и не е обозначено с маркировката за
съответствие „Pi“, за целите на използването му
подлежи на ново оценяване на съответствието.
(2) Новото оценяване по ал. 1 се извършва
съгласно процедурата по приложение № 1, като
върху оборудването се нанася маркировка „Pi“.
Чл. 17. (1) Маркировката „Pi“ се нанася
само от производителя или в случай на ново
оценяване на съответствието съгласно приложение № 1. За газовите бутилки, които
са оценени до датата на влизане в сила на
наредбата, маркировката „Pi“ се нанася от
нотифициран орган или под негов надзор, ако
няма нанесена такава маркировка.
(2) Маркировката „Pi“ се нанася на транспортируемо оборудване под налягане, когато
то отговаря на едно от следните изисквания:
1. изискванията за оценяване на съответствието съгласно ADR, RID и ADN и наредбата;
2. изискванията за ново оценяване на съответствието по чл. 16.
(3) Маркировката по ал. 1 не се нанася на
транспортируемо оборудване под налягане
извън изискванията на ал. 2.
(4) Като нанася или възлага нанасянето на
маркировката „Pi“, производителят декларира,
че поема отговорност за съответствието на
транспортируемото оборудване под налягане с
всички приложими изисквания на ADR, RID
и ADN и на наредбата.
(5) За целите на наредбата маркировката
„Pi“ е единствената маркировка, която удостоверява съответствието на транспортируемото
оборудване под налягане с приложимите изисквания на ADR, RID и ADN и на наредбата.
(6) Забранява се нанасянето върху транспортируемото оборудване под налягане на
маркировки, знаци или надписи, които могат
да въведат в заблуждение трети лица относно
значението или графичната форма на маркировката „Pi“.
(7) Други маркировки се нанасят на транспортируемото оборудване под налягане по
такъв начин, че да не се засягат видимостта,
четливостта и значението на маркировката „Pi“.
(8) Разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане за многократно пълнене, които са от непосредствено
значение за безопасността, се обозначават с
маркировката „Pi“.
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Чл. 18. (1) Маркировката „Pi“ има вида,
определен с Наредбата за маркировката за
съответствие, приета с Постановление № 191
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.).
(2) Маркировката „Pi“ се нанася от нотифициран орган или след разрешение от страна
на нотифициран орган от производителя или
ползвателя на транспортируемото оборудване
под налягане.
(3) Маркировката „Pi“ се нанася така,
че да бъде видима, четлива и незаличима,
върху самото транспортируемо оборудване
под налягане за многократно пълнене или
върху неговата табела с данни, както и върху
разглобяемите части на транспортируемото
оборудване под налягане, които са от непосредствено значение за безопасността.
(4) Маркировката „Pi“ се поставя преди пускането на пазара върху ново транспортируемо
оборудване под налягане или върху разглобяеми части на транспортируемо оборудване под
налягане за многократно пълнене, които са
от непосредствено значение за безопасността.
(5) След маркировката „Pi“ се посочва
идентификационният номер на нотифицирания
орган, участвал в първоначалните проверки и
изпитвания. Идентификационният номер на
нотифицирания орган се нанася от самия орган
или по негови указания – от производителя.
(6) До датата на периодичната проверка
или когато е приложимо, на междинната
проверка се нанася идентификационни ят
номер на нотифицирания орган, отговорен
за периодичната проверка.
(7) При газовите бутилки, които са с маркировка и са произведени преди 1 януари
2007 г., при провеждането на първата периодична проверка в съответствие с наредбата
идентификационният номер на отговорния
нотифициран орган се предшества от маркировката „Pi“. Маркировката „Pi“ се нанася
съгласно приложение № 1.
Чл. 19. С изключение на случаите, когато
се прилагат разпоредбите на чл. 26 и 27, не се
допуска забрана, ограничаване или затрудняване на свободното движение, пускането на
пазара и експлоатацията на транспортируемо
оборудване под налягане, което отговаря
на изискванията на ADR, RID и ADN и на
наредбата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НОТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ И НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Ч л. 20. (1) Председател я т на Д А МТН
издава разрешениe за някоя или за всички
от следните дейности, които се заявяват за
транспортируемо оборудване под налягане:
1. оценяване на съответствието;
2. периодични проверки;
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3. междинните проверки;
4. извънредните прегледи;
5. новото оценяване на съответствието.
(2) Председателят на ДАМТН предоставя
информация на Европейската комисия за
процедурите за оценяване, нотифициране и
наблюдение на нотифицираните органи, както
и за всякакви промени, свързани с тях.
(3) Когато ДАМТН е констатирала или е
била уведомена, че даден нотифициран орган
вече не отговаря на изискванията на чл. 21,
ал. 1 или не изпълнява задълженията си,
председателят на ДАМТН предприема мерките
по чл. 14в, ал. 4, т. 2 и чл. 15 от Закона за
техническите изисквания към продуктите в
зависимост от сериозността на неспазването
на тези изисквания или неизпълнението на
тези задължения.
(4) В случаите по ал. 3 председателят на
ДАМТН незабавно предоставя информация
на Европейската комисия за предприетите
действия след влизането в сила на съответната
мярка по ал. 3.
(5) В случай на мотивирано искане от страна
на Европейската комисия председателят на
ДАМТН є предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или за поддържане компетентността на нотифицираните лица по наредбата.
Чл. 21. (1) Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за оценяване на
съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и
новото оценяване на съответствието, трябва:
1. да отговаря на изискванията на чл. 10,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите;
2. да отговаря на изискванията на ADR,
RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане;
3. да може да изпълнява процедурите за
заявените дейности;
4. да има методи и инструкции за изпитване на транспортируемото оборудване под
налягане;
5. да има най-малко един компетентен
одитор, който да отговаря на изискванията на
БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта
на транспортируемото оборудване под налягане при извършване оценката на внедрената
система по качеството;
6. да има наръчник и процедури на системата по качеството;
7. да притежава стандартите, необходими
за извършване на заявените дейности;
8. да осигури персонала, който извършва
заявените дейности, да не участва в управляващите органи на лицето, което кандидатства.
(2) Лицето, кандидатстващо за разрешение
за извършване на дейностите по ал. 1, подава до
председателя на ДАМТН писмено заявление,
в което се посочват дейностите по оценяване
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на съответствието, периодичните проверки,
междинните проверки, извънредните прегледи
или новото оценяване на съответствието, за
които желае да получи разрешение, а също
така и единен идентификационен код (ЕИК)
по чл. 23 от Закона за търговския регистър.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
следните документи:
1. справка, съдържаща видовете транспортируемо оборудване под налягане, приложимите към тях изисквания, методиките
и инструкциите за измерване и изпитване,
които ще се прилагат при оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и
новото оценяване на съответствието;
2. копия от трудови и граждански договори
на персонала, документи за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка
относно неговата компетентност и опит за
извършване на дейностите по оценяването
на съответствието, периодичните проверки,
междинните проверки и извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието
по заявения обхват;
3. списък на техническите средства за
извършване на изпитвани я като част от
процедурите за дейностите по оценяване на
съответствието, периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи и
новото оценяване на съответствието, с които
разполагат собствените му лаборатории и/
или лабораториите, с които има сключени
договори;
4. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
5. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите, когато има такива;
6. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 3, 5 и 8 от Закона за техническите
изисквания към продуктите;
7. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1,
т. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите;
8. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на
неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните
проверки и извънредните прегледи и новото
оценяване на съответствието;
9. копие от документи, удостоверяващи
завършено обучение за одитори, одиторски
опит съгласно изискванията на БДС EN ISO
19011 на одитора, който ще извършва оценяване
на внедрената система по качеството, когато
това се изисква от процедурата за оценяване
на съответствието;
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10. наръчник и процедурите на системата по
качеството в съответствие с ADR, RID, ADN;
11. процедури и инструкции за дейностите
по оценяване на съответствието, периодичните
проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието, за които кандидатства;
12. копие от сертификат за акредитация по
БДС EN ISO/IEC 17020:2004 от национален
орган по акредитация по смисъла на Регламент
(ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне
на изискванията за акредитация и надзор на
пазара във връзка с предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 339/93 (ОВ, L 218/30 от 2008 г.);
13. документ за платена такса съгласно
чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от
2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г.
и бр. 33 от 2008 г.);
14. списък на стандартите, които кандидатът притежава, отнасящи се до транспортируемото оборудване под налягане, посочено
в заявлението му.
Чл. 22. (1) Оценяване изпълнението на
изискванията на чл. 21, ал. 1 се извършва от
комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН, като екземпляр от заповедта
се предоставя на заявителя.
(2) В комисията по ал. 1 участват представители на ДАМТН и на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС). В комисията се
включват и представители съответно на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ и Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ в зависимост от
вида на заявената дейност, както и на други
органи – по преценка на председателя на
ДАМТН.
(3) Оценяването се извършва по процедура,
утвърдена от председателя на ДАМТН, публикувана на интернет страницата на ДАМТН.
(4) Разрешението по чл. 20, ал. 1 не може да
се прехвърля или преотстъпва на други лица.
Чл. 23. (1) Когато нотифицираният орган
преустанови дейността си и/или бъде заличен
от Информационната система за нотифицираните и оправомощените органи в областта
на директивите от „Нов подход“, той е длъжен в срок 30 дни от преустановяването на
дейността и/или заличаването да предостави
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в ДАМТН документацията на транспортируемото оборудване и/или на производителите
на транспортируемото оборудване.
(2) Документациите се съхраняват в ДАМТН
и при поискване се предоставят на органите
за надзор на пазара на държава – членка на
Европейския съюз.
Чл. 24. (1) Нотифицираните органи извър
шват оценяване на съответствието, периодични
проверки, междинните проверки и извънредни прегледи в съответствие с условията на
нотификацията им и с процедурите съгласно
ADR, RID и ADN относно транспортируемо
оборудване под налягане.
(2) Нотифицираните органи, в чийто обхват на дейност попада извършването на ново
оценяване на съответствието, извършват тази
дейност съгласно приложение № 1.
(3) Орган, нотифициран от нотифициращ
орган на държава – членка на Европейския
съюз, за извършване оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните
проверки, извънредните прегледи и новото
оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, има право да
извършва тази дейност и в Република България.
(4) Нотифициращи ят орган, извършил
първоначалната оценка и нотификация, е отговорен за наблюдението на текущата дейност
на нотифицирания орган.
(5) Но т ифи ц и ра н и т е орга н и могат да
участват пряко или чрез определени представители в работата на Секторната група на
нотифицираните органи към Европейската
комисия. Нотифицираните органи са длъжни
да прилагат в своята работа като общи насоки
изготвените от Секторната група административни решения и документи.
Чл. 25. (1) Нотифицираните органи предоставят информация на ДАМТН за:
1. всеки отказ, ограничаване, спиране на
действието или отнемане на сертификат за
оценяване на съответствието в 14-дневен срок;
2. всякакви обстоятелства, които влияят
върху обхвата и условията на нотифициране,
в 7-дневен срок;
3. всякакви искания за информация относно
извършените дейности, получени от органите
за надзор на пазара.
(2) Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор може да изисква от нотифицираните органи да предоставят информация
за дейностите, извършени в рамките на тяхната
нотификация, и всякакви други извършени
дейности, включително с презграничен характер и възлагане на подизпълнители.
(3) Нотифицираните органи предоставят
на другите органи, нотифицирани съгласно
наредбата или националното законодателство на държава – членка на Европейския
съюз, въвеждащо разпоредбите на Дирек-
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тива 2010/35/ЕС, и извършващи оценяване
на съответствието, периодични проверки,
междинни проверки и извънредни прегледи,
чийто предмет е същото транспортируемо
оборудване под налягане, съответната информация по въпроси, свързани с отрицателни
и при поискване положителни резултати от
оценяване съответствието на транспортируемо
оборудване под налягане.
Г л а в а

п е т а

ПРЕДПАЗНИ ПРОЦЕДУРИ
Раздел І
Процедура при транспортируемо оборудване
под налягане, представляващо риск
Чл. 26. (1) Когато органите за надзор на
пазара установят сериозен риск съгласно чл. 20
от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация
и надзор на пазара във връзка с предлагането
на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218, 13/08/2008)
по отношение на транспортируемо оборудване
под налягане или имат основателна причина
да считат, че транспортируемо оборудване под
налягане представлява риск за здравето или
безопасността на хората или за други аспекти
на защитата на обществения интерес, попадащи в обхвата на наредбата, те извършват
оценка на оборудването.
(2) Икономическите оператори са длъжни да сътрудничат на органите за надзор на
пазара, включително чрез предоставяне на
достъп до помещенията си и/или предоставяне на образци.
(3) Когато при извършване на оценката
органите за надзор на пазара установят, че
транспортируемото оборудване под налягане
не отговаря на изискванията на ADR, RID и
ADN относно транспортируемо оборудване под
налягане или на наредбата, те незабавно изискват от съответния икономически оператор:
1. да предприеме коригиращи действия,
за да приведе транспортируемото оборудване
под налягане в съответствие с изискванията
на ADR, RID и ADN;
2. да изтегли транспортируемото оборудване
под налягане от пазара;
3. да изземе транспортируемото оборудване под налягане в определен от тях срок в
съответствие с естеството на риска.
(4) Органите за надзор на пазара предоставят информация на нотифицирания орган,
оценявал и/или проверявал транспортируемото оборудване под налягане, за предприетите
действия по ал. 2.
(5) По отношение на предприетите коригиращи действия се прилагат разпоредбите
на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 за
определяне на изискванията за акредитация и
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надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93.
(6) В случаите, когато несъответствието
не е ограничено само до територията на Република България, председателят на ДАМТН
предоставя информаци я на Европейската
комисия и на държавите – членки на Европейския съюз, за резултатите от оценката и за
действията, чието предприемане са изискали
от икономическия оператор.
(7) Икономическият оператор гарантира, че
са предприети всички подходящи коригиращи
действия по отношение на транспортируемото
оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара на Европейския съюз.
(8) Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи
действия в срока по ал. 3, органите за надзор
на пазара прилагат предвидените в Закона
за техническите изисквания към продуктите
принудителни административни мерки и председателят на ДАМТН незабавно предоставя
информация на Европейската комисия и на
държавите – членки на Европейския съюз,
за тези мерки.
(9) Информацията по ал. 8 включва всички
налични подробни сведения, както и сведенията, необходими за идентифицирането на
несъответстващото транспортируемо оборудване под налягане, произхода на оборудването,
естеството на предполагаемото несъответствие
и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално
равнище мерки, както и аргументите на съответния икономически оператор.
(10) Органите за надзор на пазара посочват
дали несъответствието се дължи на:
1. несъответствие на транспортируемото
оборудване под налягане с изискванията,
свързани със здравето и безопасността на
хората или с други аспекти на защитата на
обществения интерес, на ADR, RID и ADN
и на наредбата;
2. пропуски при изпълнението на процедурите в стандартите или техническите правила
на ADR, RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане.
(11) Когато в ДАМТН се получи уведомление от Европейската комисия, че в резултат
на повдигнато възражение от Комисията или
от държава – членка на Европейския съюз,
срещу предприета мярка по ал. 8 Европейската комисия е взела решение, че мярката
е неоправдана, органът за надзор на пазара,
приложил мярката, я отменя.
Чл. 27. (1) Когато в ДАМТН се получи уведомление за предприета от държава – членка
на Европейския съюз, мярка по изтегляне или
изземване на транспортируемо оборудване
под налягане, председателят на ДАМТН незабавно предоставя информация на Европей-
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ската комисия и на държавите – членки на
Европейския съюз, за всички предприети от
ДАМТН мерки спрямо съответното транспортируемо оборудване и за всяка допълнителна
информация относно несъответствието на
оборудването, с която разполага. В случай
на несъгласие с м ярката, предприета от
държавата – членка на Европейския съюз,
председателят на ДАМТН може да направи
възражение в срок два месеца от получаване
на уведомлението.
(2) Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор предприема незабавно
подходящи ограничителни мерки за изтегляне
на транспортируемото оборудване под налягане по ал. 1, когато Европейската комисия се
произнесе с решение, че мярката е оправдана.
Раздел ІІ
Процедура при транспортируемо оборудване
под налягане, съответстващо на изискванията
на ADR, RID и ADN и на наредбата, което
въпреки това представлява риск за здравето
и безопасността
Чл. 28. (1) Когато след извършена оценка по
чл. 26, ал. 1 се установи, че транспортируемото
оборудване под налягане е в съответствие с
изискванията на ADR, RID и ADN относно
транспортируемо оборудване под налягане
и на наредбата, но представлява риск за
здравето или безопасността на хората или за
други аспекти на защитата на обществения
интерес, органите за надзор на пазара изискват от съответния икономически оператор
да предприеме действия, с които:
1. да се гарантира, че когато съответното
транспортируемо оборудване под налягане
бъде пуснато на пазара, то вече няма да
представлява такъв риск;
2. да изтегли оборудването от пазара;
3. да го изземе в рамките на определен от
тях срок, съобразен с естеството на риска.
(2) Икономическият оператор гарантира,
че са предприети коригиращи действия по
отношение на цялото транспортируемо оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара или използва в рамките на
Европейския съюз.
(3) Председателят на ДАМТН незабавно
предоставя информаци я на Европейската
комисия и на държавите – членки на Европейския съюз, свързана с транспортируемото
оборудване под налягане по ал. 1.
(4) Информацията по ал. 3 включва всички
налични подробни сведения, включително
сведенията, необходими за идентифицирането
на съответното транспортируемо оборудване
под налягане, произхода и всички доставчици
на оборудването, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността
на предприетите мерки.
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(5) Органите за надзор на пазара предприемат действия за изпълнение на решението
на Европейската комисия, с което тя се е
произнесла по оправдаността на мярката, или
предлагат друга подходяща мярка.
Раздел ІІІ
Процедура при формално несъответствие
Чл. 29. (1) Когато органите за надзор на
пазара констатират формално несъответствие
на транспортируемото оборудване, те изискват от съответния икономически оператор
да отстрани несъответствието.
(2) Формално несъответствие по ал. 1 е
налице, когато:
1. маркировката „Pi“ е нанесена в нарушение на изискванията на наредбата;
2. маркировката „Pi“ не е нанесена;
3. техническата документация липсва или
не е пълна;
4. не са изпълнени изискванията на ADR,
RID и ADN относно транспортируемото оборудване под налягане и на наредбата.
(3) Когато несъответствието по ал. 1 не
бъде отстранено от съответния икономичес
ки оператор, органите за надзор на пазара
предприемат необходимите мерки, с които
ограничават или забраняват пускането на
транспортируемото оборудване под налягане
на пазара или осигуряват неговото изземване
или изтегляне от пазара.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Акредитация“ е атестация от национален
орган по акредитация за това, че даден нотифициран орган отговаря на изискванията на
т. 1.8.6.8, втори параграф от ADR, RID и ADN.
2. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз,
което пуска транспортируемо оборудване под
налягане или части от него от трета държава
на пазара на Европейския съюз.
3. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице, установено в Европейския
съюз, различно от производителя или вносителя, което предоставя транспортируемо
оборудване под налягане или части от него
на пазара.
4. „Използване“ е пълнене, временно съхраняване, свързано с превоза, изпразване и
презареждане на транспортируемото оборудване под налягане.
5. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване предоставянето на пазара или
използването на транспортируемо оборудване
под налягане.
6. „Изземване“ е всяка мярка, целяща
връщане на транспортируемо оборудване под
налягане, което вече е било предоставено на
крайния ползвател.
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7. „Икономически оператор“ е производ и т ел я т, у п ъ л номощен и я т п редс та ви т ел,
вносител ят, дист рибу торът, собственикът
или операторът, които извършват търговска
дейност или предоставят обществена услуга,
независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно.
8. „Извънреден преглед“ е прегледът, извършван след проведени ремонтни работи,
извършени промени или претърпяна авария
на транспортируемо оборудване под налягане и в съответствие с приложимите за него
процедури, предвидени в ADR, RID и ADN.
9. „Маркировката „Pi“ е маркировка, която
посочва, че транспортируемото оборудване
под налягане съответства на приложимите
изисквания за оценяване на съответствието,
предвидени в ADR, RID и ADN и в наредбата.
10. „Меж динна проверка“ е проверка,
извършена между първоначалната проверка
и първата периодична проверка или между
две периодични проверки и в съответствие с
приложимите за нея процедури, предвидени
в ADR, RID и ADN.
11. „Ново оценяване на съответствието“
е процеду рата, извършвана по искане на
собственика или оператора за последващо
оценяване съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено
и пуснато на пазара преди 1 януари 2007 г.
12. „Национален орган по акредитация“ е
единственият орган в дадена държава – членка
на Европейския съюз, който има предоставено от държавата правомощие да извършва
акредитация.
13. „Нотифициращ орган“ е орган, определен по реда на наредбата или по националното законодателство на държава – членка на
Европейския съюз, въвеждащо разпоредбите
на Директива 2010/35/ЕС.
14. „Нотифициран орган“ е проверяващ
орган, който отговаря на изискванията на
ADR, RID и ADN и на условията по чл. 20 и
26 и е нотифициран в съответствие с чл. 24.
15. „Нотификация“ е процедурата, с която
проверяващ орган придобива статут на нотифициран орган, и включва съобщаването на
тази информация на Европейската комисия и
на държавите – членки на Европейския съюз.
16. „Надзор на пазара“ са извършените
дейности и предприетите мерки от органите
на публичната власт с цел да се гарантира, че
транспортируемото оборудване под налягане
по време на жизнения си цикъл съответства
на изискванията на наредбата и че не представлява опасност за здравето, безопасността
или за други аспекти на защитата на обществения интерес.
17. „Оценяване на съответствието“ е оценяването и процедурата по оценяване на съответствието, предвидени в ADR, RID и ADN.
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18. „Оператор“ е всяко физическо или
юридическо лице, установено в рамките на
Европейския съюз, което използва транспортируемо оборудване под налягане.
19. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на транспортируемо оборудване под
налягане на пазара на Европейския съюз.
20. „Периодична проверка“ е проверка
за установяване техническото състояние на
транспортируемото оборудване под налягане,
която се извършва в съответствие с приложимите за нея процедури, предвидени в ADR,
RID и ADN.
21. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на транспортируемо оборудване под
налягане за дистрибуция или използване на
пазара на Европейския съюз при извършване
на търговска дейност или предоставяне на
обществена услуга независимо дали е срещу
заплащане или безвъзмездно.
22. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, което произвежда транспортируемо оборудване под налягане или
части от него или за което е проектирано
или произведено такова оборудване и което
го предлага на пазара под свое име или своя
търговска марка.
23. „Собственик“ е всяко физическо или
юридическо лице, установено в Европейския
съюз, което притежава транспортируемо оборудване под налягане.
24. „Транспортируемо оборудване под налягане“ са:
а) всички съдове под налягане, техните
клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.2
на приложенията към Директива 2008/68/
ЕО – ADR, RID и ADN;
б) цистерни, батерийни превозни средства,
вагони-батерии, многоелементни газови контейнери („MEGC“), техните клапани и ако е
приложимо, други допълнителни средства,
обхванати от глава 6.8 на приложенията към
Директива 2008/68/ЕО – ADR, RID и ADN,
когато посоченото в букви „a“ или „в“ оборудване се използва в съответствие с посочените
приложения за превоз на газове от клас 2, с
изключение на газове или предмети, чийто
класификационен код съдържа цифрите 6 и
7, и за превоз на опасни вещества от други
класове, посочени в приложение № 2;
в) газови патрони (ООН № 2037), но не и
аерозоли (ООН № 1950), отворени криогенни
съдове, газови бутилки за дихателни апарати,
пожарогасители (ООН № 1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е
изключено съгласно т. 1.1.3.2 от ADR, RID и
ADN, както и транспортируемо оборудване
под налягане, за което не се прилагат правилата за изработката и тестването на опаковки
съгласно специалните разпоредби в т. 3.3 от
ADR, RID и ADN.
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25. „Упълномощен представител“ е всяко
физическо или юридическо лице, установено
в рамките на Европейския съюз, което е
упълномощено писмено от производителя да
действа от негово име във връзка с определени задачи.
§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2010/35/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г.
относно транспортируемото оборудване под
налягане и за отмяна на директиви 76/767/
ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО
и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ, L 165 от 2010 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
за продуктите.
§ 4. Новото оценяване на съответствието
на газови бутилки, представляващи транспортируемо оборудване по чл. 2, т. 3, които
ще се използват на територията на Република
България, се извършва непосредствено преди
извършването на предстоящата периодична
проверка съгласно сроковете, определени в
ADR, RID и ADN.
§ 5. (1) Издадените разрешения за оценяване
на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на транспортируеми съоръжения под налягане,
приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от
2008 г.), са валидни до датата на заличаването
им в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта
на директивите от „Нов подход“. Лицата,
нотифицирани по Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане,
се заличават от Информационната система
за нотифицираните и оправомощени органи
в областта на директивите от „Нов подход“.
(2) Лицата по ал. 1, които не бъдат нотифицирани по тази наредба, предоставят
на председателя на Д АМТН оригиналите
на сертификатите, издадени по процедурата
„Изследване на типа – модул В“ и сертификатите за изследване на проекта, издадени
по отменената Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане и
техническата документация на производителя,
въз основа на която те са издадени.
§ 6. Транспортируемото оборудване под
налягане, което е пуснато на пазара до датата
на влизане в сила на наредбата и е оценено
по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане или по
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Директива 1999/36/ЕО на Съвета, може да се
предоставя на пазара на Република България
до изчерпване на количествата.
§ 7. Сертификатите, издадени по процедурата „Изследване на типа – модул В“, както и
сертификатите за изследване на проекта, издадени по отменената Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане, се
признават за еквивалентни на сертификатите
за одобрение на типа, издадени по ADR, RID
и ADN, и са валидни за сроковете, посочени
в ADR, RID и ADN, но не повече от срока,
посочен в самите сертификати.
§ 8. Вентилите или друга арматура, пряко
свързани с безопасността, чието съответствие
е оценено по отменената Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието
на съоръжения под налягане, могат да продължат да се използват.
§ 9. За устройствата, предназначени за
свързване с друго оборудване, и цветовите
кодове, приложими за транспортируемо оборудване под налягане, се прилагат съответните
стандарти, изработени от националния орган за
стандартизация в Република България – Българския институт по стандартизация.
§ 10. Нотифицираните лица, полу чили
разрешение за дейност при условията и по
реда на тази наредба, трябва до 31 декември
2011 г. да представят на председателя на
ДАМТН сертификат за акредитация по БДС
EN ISO 17020:2004 от национален орган по
акредитация по смисъла на Регламент (ЕО)
№ 765/2008 в срок до 5 януари 2012 г.
Приложение № 1
към чл. 16, ал. 2
Процедура за ново оценяване на съответ
ствието
1. В приложението се определя методът, чрез
който се гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане по чл. 2, т. 3 съответства
на разпоредбите на ADR, RID и ADN относно
транспортируемото оборудване под налягане и
на наредбата.
2. Собственикът или операторът на транспортируемо оборудване под налягане предоставя на
нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC
17020:2004 тип A, нотифициран за ново оценяване
на съответствието, информация относно транспортируемото оборудване под налягане, която
дава възможност на този орган да идентифицира
с точност оборудването, за:
2.1. произход;
2.2. правила при проектиране;
2.3. бутилки с ацетилен – подробни сведения
относно порестата маса;
2.4. всички предписани ограничения за използване, когато са приложими;
2.5. всички записи относно евентуални повреди
или ремонти, които са проведени.
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3. Нотифицираният орган, отговарящ на EN
ISO/IEC 17020:2004 тип A, нотифициран за ново
оценяване на съответствието, оценява съответствието на транспортируемото оборудване под
налягане с равнището на безопасност, посочено
в ADR, RID и ADN. Оценяването се извършва
въз основа на информацията, представена в
съответствие с т. 2, както и въз основа на допълнителни проверки.
4. В случай че резултатите от проверката по
т. 3 установят съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията
на ADR, RID и ADN, транспортируемото оборудване под налягане подлежи на периодична
проверка, предвидена в ADR, RID и ADN. В
случай че периодичната проверка приключи с
положителен резултат, върху оборудването се
нанася маркировката „Pi“ – или от нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка
съгласно чл. 17, ал. 1 – 7, или под негов надзор.
След нанасяне на маркировката „Pi“ се нанася
идентификационният номер на нотифицирания
орган, отговорен за периодичната проверка. Нотифицираният орган, отговорен за периодичната
проверка, издава сертификат за ново оценяване
при спазване изискванията на т. 6.
5. Когато дадени съдове под налягане са част
от серийно производство и е издаден сертификат за ново оценяване на типа съгласно т. 3,
нотифицираният орган, отговарящ на БДС EN
ISO/IEC 17020:2004, нотифициран за периодична проверка на съответните транспортируеми
съдове под налягане, извършва ново оценяване
на съответствието на отделни съдове под налягане, включително на техните клапани и други
допълнителни средства, използвани при превоз.
След нанасяне на маркировката „Pi“ се посочва
идентификационният номер на нотифицирания
орган, отговорен за периодичната проверка.
6. Нотифицираният орган, отговорен за периодичната проверка, издава сертификат за ново
оценяване, съдържащ най-малко следното:
6.1. идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата, и в случай
че се различава – идентификационния номер
на нотифицирания орган от тип А, отговорен
за новото оценяване на съответствието в съответствие с т. 3;
6.2. името и адреса на собственика или оператора по т. 2;
6.3. в случай че се прилага процедурата по
т. 5 – данните за идентифициране на сертификата
за ново оценяване на типа;
6.4. данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, на което
е нанесена маркировката „Pi“, вк лючително
серийния номер (серийните номера);
6.5 дата на издаване.
7. Издаване на сертификат за ново оценяване
на типа.
Когато се прилага процедурата по т. 5, нотифицираният орган, отговарящ на БДС EN ISO/
IEC 17020:2004 тип A, за новото оценяване на
съответствието, издава сертификат за ново оценяване на типа, съдържащ най-малко следното:
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7.1. идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата;
7.2. името и а дреса на производител я и
п ри тежател я на първонача лни я серт ификат
за одобрение на типа на транспортируемото
оборудване под налягане, подлежащо на ново
оценяване, ако притежателят на сертификата
не е производителят;
7.3. данни за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, което е от
дадена серия;
7.4. дата на издаване;
7.5. д у мите: „Настоящи ят сертификат не
представлява разрешение за производство на
транспортируемото оборудване под налягане
или на части от него.“
8. С нанасянето на маркировката „Pi“ собственикът или операторът показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото
оборудване под налягане с всички приложими
изисквания на ADR, RID, ADN и на наредбата.

Приложение № 2
към § 1, т. 24, буква „б“
от допълнителните разпоредби
Списък на опасните товари, различни от
тези от клас 2
Номер Клас
на
ООН

Опасно вещество

1051

6.1

СТАБИЛИЗИРАН ЦИАНОВОДОРОД
със съдържание на вода под 3 %

1052

8

ФЛУОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН

1745

5.1

БРОМЕН ПЕНТАФЛУОРИД
без превоз в цистерни

1746

5.1

БРОМЕН ТРИФЛУОРИД
без превоз в цистерни

1790

8

ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА
с над 85 % флуороводород

2495

5.1

ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД
без превоз в цистерни

10938

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетика
та и туризма, приет с Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 73, 74 и 96 от 2010 г. и бр. 16, 33 и
52 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14 ал. 5 се изменя така:
„(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
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1. подпомага министъра по отношение
на изпълнението на мерките, произтичащи
от годишните програми за изпълнение на
Стратегията за превенция и противодействие
на корупцията;
2. осъществява контрол съгласно Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра
конкретни действия;
3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на
измами и нередности в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
4. разглежда и извършва проверки по пос
тъпили сигнали за корупционни прояви и
други нарушения, незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изготвя
доклад за резултатите; анализира причините
и условията за констатираните нарушения и
предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите
на сигналите;
5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
6. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата на администрацията;
7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и вътрешните
актове в министерството;
8. контролира спазването на препоръките
на външни одитни и контролни органи по
техни доклади, които са насочени към него;
9. при извършвани проверки анализира
ефективност та на проверяваните обекти,
като предлага и оценка на ефективността на
дейността на проверявания обект;
10. прави оценка на корупционния риск;
11. осъществява и други дейности във
връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени
от министъра.“
§ 2. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл.
11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. на ред „дирекция „Икономическа политика“ числото „46“ се заменя с „44“;
2. на ред дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“
числото „35“ се заменя с „33“;
3. на ред дирекция „Енергийни политики,
стратегии и проекти“ числото „30“ се заменя
с „27“;
4. на ред дирекция „Природни ресурси и
концесии“ числото „48“ се заменя с „58“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

5. на ред дирекция „Външноикономическа
политика“ числото „118“ се заменя със „115“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10992

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 304 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на обемите, цените и методиките за
остойностяване и за заплащане на медицин
ската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за
здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 2, в т. II,
подточка 1 думите „групови практики“ се
заменят с „лечебни заведения за извънболнична помощ“.
§ 2. В приложение № 11 към чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 8 думите „групова
практика за първична“ се заменят с „лечебно
заведение за“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „които са разкрили дежурен кабинет и които се намират на не повече от 20
км от месторазположението на практиката
на изпълнителя на ПИМП“;
б) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Извън случаите по ал. 3 изпълнител на
ПИМП, който осъществява дейност в община, която се намира в селски или планински
райони, определени с Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61
и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г. и бр. 49 и 52
от 2011 г.), има право на заплащане по чл. 1,
ал. 1, т. 8, ако е осигурил постоянен денонощен
достъп на ЗОЛ по един от следните начини:
1. чрез сключване на договор с лечебни
заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“,
сключили договор с НЗОК, които са разкрили
дежурен кабинет и които се намират на не
повече от 20 км от месторазположението на
практиката на изпълнителя на ПИМП;
2. чрез дежурен кабинет, разкрит към индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият
лекар е учредител;
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3. чрез организиране график на дежурствата
между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична
помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на
съответния дежурен общопрактикуващ лекар
в интервала между 8,00 ч. сутринта и 20,00 ч.
вечерта през работните дни и минимум 6 часа
през почивните и празничните дни.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 заплащането
се извършва след представяне на договорите
за обслужване на ЗЗОЛ в РЗОК, а в случаите
по ал. 4, т. 2 и 3 – след представяне на дек
ларация по образец, утвърден от управителя
на НЗОК.“;
в) досегашните ал. 4 – 7 стават съответно
ал. 6 – 9;
г) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 10 и 11 и навсякъде в тях думите „ал. 7“
се заменят с „ал. 9“;
д) досегашните ал. 10 и 11 стават съответно
ал. 12 и 13.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10993

РЕШЕНИЕ № 726
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – мрамори, от нахо
дище „Дядовци“, разположено в землището на
с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали
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 с предмет
експлоатация чрез добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Дядовци“,
разположено в землището на с. Дядовци,
община Ардино, област Кърджали, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск. Площта, покриваща находището,
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е 16 533 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, представляващи неразделна
част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
26 549 кв. м, включваща площта по т. 1, пок
риваща находище „Дядовци“, и необходимите
площи за осъществяване на дейността по
концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1
до № 5 включително съгласно координатен
регистър в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Ардино – Мрамор“ – ООД, с. Правдолюб, притежаващо
Удостоверение за търговско откритие № 0195
от 1 август 2005 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
5. Концесията се осъществява при следните условия:
5.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след:
5.1.1. влизане в сила на решение, с което е
преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или
решение, с което е одобрено осъществяване на
инвестиционното предложение, постановени
по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие;
5.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка с
Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа
на разрешение, издадено при условията и по
реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
5.2. При осъществяване на правата и задълженията си по концесията концесионерът
е длъжен да изпълнява изискванията, свързани със:
5.2.1. опазването на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
5.2.2. опазването на земните недра и околната среда, защитените със закон територии,
обекти и културни ценности, водите, земеделските земи и горите и човешкото здраве;
5.2.3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
5.3. 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.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични изисквания.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
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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 подземни богатства – скалнооблицовъчни материа ли – мрамори, от
находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на видовете подземни богатства, за които е
предоставена концесията;
6.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните в съответствие с изискванията на концесионния
договор проекти и планове, изготвени въз
основа на мерките и условията от влязло в
сила решение по ОВОС или решение да не
се извършва ОВОС;
6.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
6.2.1.3. извлича оптимално запасите при
добива им от земните недра и съдържащите
се в тях полезни компоненти при първичната
им преработка;
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6.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
6.2.1.5. не причинява отделяне на наднормени вредности в жилищните зони на найблизките населени места в съответствие с
изискванията за хигиенната и здравна защита
на селищната среда;
6.2.1.6. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.2.2. да извършва концесионно плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да представя при условия и по ред,
определени в концесионния договор:
6.2.3.1. 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;
6.2.3.2. 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;
6.2.3.3. 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; след съгласуването
му проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
6.2.3.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне 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;
6.2.3.5. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства
и среднопретеглената им продажна цена за
съответния период – до 15 дни след изтичането
на съответното шестмесечие;
6.2.3.6. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка, съдържащ отчет за изменението
на запасите и ресурсите през изтеклата година,
както и отчет за извършените инвестиции;

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

6.2.3.7. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4. 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;
6.2.5. 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;
6.2.6. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.7. да извърши техническа ликвидация
и биологична рекултивация за своя сметка
при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 6.2.3.3.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане и дължимия към него данък върху
добавената стойност (ДДС) 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 на 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 основни задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
на условията по концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. 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;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и представянето
на банкова гаранция по т. 9.1.1.
8. Срокът на концесията започва да тече
от датата на влизане в сила на положително
решение по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на
подземни богатства от находище „Дядовци“
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по реда на Закона за опазване на околната
среда и след представена положителна оценка
за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на
защитените зони съгласно чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие и по реда на
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, приета с Постановление № 201
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, ДДС,
лихви и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 2626 лв. и се
представя при подписването на концесионния
договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от концесионното
плащане за предходната година и дължимия
върху него ДДС и се представя на концедента до 30 дни преди изтичане валидността 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;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и 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. Определя парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за
всеки ответен период, върху което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. 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.
10.2. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
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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, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.3. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 10.2 – мрамори за добив на плочи, не може да бъде
по-ниско от 10,00 лв./куб. м, и по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ – мрамори за трошени фракции,
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тези стойности се индекс ират 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.
10.4. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
1000 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концеси ята – 225 куб. м/шестмесечие,
рандеман за блокове 31 на сто и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.3.
10.5. Дължимото концесионно плащане
и дължимият към него ДДС 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, определени 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. Цялото концесионно плащане (без ДДС),
определено по реда на т. 10.2 или 10.4 и преведено от концесионера по сметка, посочена
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, се внася в приход на Община Ардино
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
концесионни я договор с „Ардино – Мрамор“ – ООД, с. Правдолюб, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението.
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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.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Дядовци“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4542244,4

9392845,0

2.

4542327,0

9392824,2

3.

4542446,1

9392829,1

4.

4542533,8

9392830,4

5.

4542498,0

9393000,0

10939

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Висшия
медицински съвет
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
организацията и дейността на Висшия медицински съвет, наричан по-нататък „съветът“.
(2) Висшият медицински съвет се състои
от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския лекарски съюз, трима
представители на Българския зъболекарски
съюз, трима представители на Българския
фармацевтичен съюз, трима представители
на Националната здравноосигурителна каса,
един представител на Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и по
един представител на Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско
училище и на Българския Червен кръст.
(3) Министърът на здравеопазването е
председател на съвета без право на глас.
Чл. 2. Висшият медицински съвет е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който обсъжда и дава становища по:
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1. приоритетите на Националната здравна
стратегия;
2. етични проблеми на медицината и био
медицината;
3. законопроекти и проекти на нормативни
актове на Министерския съвет в областта на
здравеопазването и от компетентността на
министъра на здравеопазването;
4. доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето;
5. годишния проектобюджет на здраве
опазването;
6. научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина;
7. годишния прием на студенти и специализанти от професионална област „здравеопазване“ и критериите за определяне на
учебните бази за провеждане на студентско
и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от
Закона за лечебните заведения;
8. видовете специалности от професионална
област „здравеопазване“;
9. други въпроси, определени в нормативен
акт или предложени от министъра на здравеопазването.
Раздел ІІ
Организация на дейността на съвета
Чл. 3. (1) Дейността на съвета се организира и ръководи от председателя.
(2) В зависимост от въпросите, включени в
дневния ред, по решение на съвета в заседанията му могат да участват и други експерти
без право на глас.
(3) Работата на съвета се подпомага от
секретар, който:
1. подготвя материалите по дневния ред
на заседанията и ги изпраща на членовете
на съвета;
2. уведомява членовете на съвета за датата
и часа на заседанията на съвета;
3. присъства на заседанията на съвета и
съставя и съхранява протоколите.
(4) За своята работа секретарят получава
възнаграждение, определено със заповед на
министъра на здравеопазването.
Чл. 4. (1) Съветът е постоянно действащ
орган, който провежда редовни заседания
най-малко веднъж на три месеца.
(2) При необходимост съветът може да
провежда извънредни заседания по искане
на председателя или на половината от членовете му.
(3) Заседанията на съвета се свикват от
председателя, който определя дневния ред.
(4) Членовете на съвета се уведомяват за
дневния ред, датата и часа на заседанието по
телефон, факс, електронна поща или по друг
предварително уговорен начин най-малко
седем дни преди провеждането му. В същия
срок им се предоставят и всички материали
по дневния ред.
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Чл. 5. (1) Членовете на съвета участват в
заседанията лично и изразяват позициите на
ведомствата и организациите, които представляват.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай
че е възпрепятстван да присъства на заседание,
може да изрази писмено становището си по
материалите от дневния ред или да изпрати
изрично упълномощено от него лице, което
да представи това становище. Становището
и пълномощното се прилагат към протокола
от заседанието.
Чл. 6. Съветът провежда заседанията си в
Министерството на здравеопазването.
Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се считат
за редовни, ако в тях участват лично повече
от половината от членовете му. При липса на
кворум се насрочва ново заседание.
(2) Заседанията на съвета се ръководят от
неговия председател.
(3) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) За всяко заседание се води протокол,
който се подписва от председателя на съвета
и от секретаря.
(5) При необходимост съветът може да взема
решенията си неприсъствено чрез протокол,
подписан от всичките му членове.
Чл. 8. Секретарят уведомява членовете на
съвета за изготвения протокол в седемдневен
срок от заседанието. При поискване член на
съвета може да се запознае с протокола и приложените към него материали при секретаря.
Чл. 9. Министерството на здравеопазването
осигурява материално-технически дейността
на съвета.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 6, ал. 4 от Закона за здравето.
§ 2. Правилникът е изготвен от Висшия
медицински съвет и влиза в сила в деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
10826

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националната служба за съвети в земеде
лието (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. бр. 29
от 2001 г., бр. 4 и 38 от 2002 г., бр. 58 от
2006 г., бр. 79 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Службата предоставя консултантски
услуги, актуална информация и техническа
помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие
в Република България.“
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§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ръководи, контролира и отговаря за
цялостната дейност на службата;“
б) създава се нова т. 2:
„2. представлява службата пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;“
в) досегашната т. 2 става т. 4;
г) досегашната т. 3 се отменя;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и след думите
„бюджет на службата“ се добавя „и отчет за
изпълнението му“;
е) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. утвърждава длъжностното разписание
на службата и определя индивидуалния размер на възнагражденията и други стимули в
съответствие с изискванията на нормативните
актове;“
ж) досегашната т. 6 става т. 7 и след думите „служителите в службата“ се добавя
„включително до 25 експерти извън утвърдената численост на персонала при спазване
на разпоредбите на Постановление № 185 на
Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 52 от
2011 г.)“;
з) досегашната т. 7 става т. 8;
и) досегашната т. 8 става т. 9;
к) досегашната т. 9 става т. 11 и се изменя
така:
„11. управлява средствата на службата съгласно изискванията на нормативните актове;“
л) досегашната т. 10 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в службата и осъществява контрол по
изпълнението на възложените задачи;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. контролира и координира изпълнението
на заповеди и разпореждания на изпълнителния директор;“.
3. Досегашната т. 1 става т. 3.
4. Досегашната т. 2 става т. 4 и се изменя
така:
„4. контролира за законосъобразното разходване на финансовите средства, предоставени на службата;“.
5. Досегашната т. 3 става т. 6.
6. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 думите „осигуряват технически дейността на службата“ се заличават.
§ 5. В чл. 9 думите „с три отдела „Административно обслужване и човешки ресурси“,
„Финанси“ и „Информационно обслужване“
се заличават.
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§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Специализираната администрация е
организирана в Главна дирекция „Съвети в земеделието“ с 27 териториални областни офиси.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дейността на всеки териториален офис
се координира и ръководи от експерт, определен със заповед на изпълнителния директор.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 след думите „бюджет на службата“
се добавя „и отчет за изпълнението му“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. отговаря за транспортното обслужване
на службата и поддържането на автомобилния парк;“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на службата – локални мрежи, комуникационно оборудване,
телефонна инсталация, хардуера и системния
софтуер;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. координира организацията и обобщава
информация относно проведените обучения
на служителите на службата;“.
5. Създава се нова т. 9:
„9. организира процеса на разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики, както и процеса на
атестиране на служителите;“.
6. Досегашната т. 9 става т. 10.
7. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. подпомага трансфера и приложението
на научните и практическите достижения в
областта на земеделието;“
б) създава се нова т. 2:
„2. предоставя специализирани консултации
в областта на земеделието;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. организира и извършва обучение на
земеделски производители;“
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на
организации на производители на земеделски
продукти в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз;“
д) досегашната т. 4 става т. 33 и се изменя
така:
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„33. осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени
организации в областта на земеделието.“;
е) точка 5 се отменя;
ж) точка 6 се отменя;
з) точка 7 се изменя така:
„7. разработва и разпространява обучителни и информационни материали, свързани с
основната дейност на НССЗ;“
и) точка 12 се изменя така:
„12. организира и провежда информационни кампании, свързани с основната дейност
на НССЗ;“
к) точка 13 се изменя така:
„13. изготвя проекти за кандидатстването
по мерките от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР);“
л) точка 14 се отменя;
м) точка 15 се отменя;
н) точка 16 се отменя;
о) точка 17 се отменя;
п) точка 20 се отменя;
р) точка 24 се отменя;
с) точка 25 се отменя.
т) точка 31 се отменя;
у) създава се нова т. 32:
„32. предоставя комплекти съветнически
услуги на лица съгласно условията и изискванията на мярка 143 от ПРСР;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалните областни офиси осигуряват изпълнението на дейността на службата по чл. 2, ал. 2 и 3 на територията на
съответната област.“
§ 9. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. приходи от обучителни и информационни дейности;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. приходи от изработване на проекти
по мерките от Програмата за развитие на
селските райони;“.
3. Създават се т. 4, 5 и 6:
„4. платени консултантски услуги;
5. средства, получени по международни
проекти и програми;
6. други дейности, които не са забранени
със закон.“
§ 10. В приложението към чл. 11 се правят
следните изменения и допълнения:
1. На ред „Обща численост на службата“
числото „125“ се заменя със „75“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„15“ се заменя с „9“.
3. На ред „Дирекция „Административно,
финансово, информационно обслужване и човешки ресурси“ числото „15“ се заменя с „9“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „108“ се заменя с „64“.
5. На ред „Главна дирекция „Съвети в
земеделието“ се правят следните изменения
и допълнения:
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а) след думите „Дирекция „Съвети в земеделието“ се добавя „в т. ч. 27 териториални
областни офиса“;
б) числото „108“ се заменя с „64“;
в) думите „в т. ч. Териториални дирекции – 6 областни дирекции за съвети в земеделието 96“ се заличават.
За министър: Цв. Димитров
10905

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 7 от 2011 г. за условията и реда за
прилагане на извънредни мерки за подпома
гане на пазара в сектора на зеленчуците (ДВ,
бр. 49 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 се създават изречения
второ и трето: „Когато реалните добиви на стопанството за съответните зеленчуци надвишават
средните добиви по приложение № 1 и това бъде
доказано със счетоводни документи, размерът
на обезщетението се определя според реалните
добиви. Когато реалните добиви надвишават с
повече от 30 % средните добиви по приложение
№ 1, техният размер се редуцира до 130 % от
средните добиви по приложение № 1.“
Преходна разпоредба
§ 2. Производителите на зеленчуци могат да
представят в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ счетоводни документи
по чл. 12, ал. 2, доказващи реални добиви на
стопанството, надвишаващи средните добиви по
приложение № 1, в срок до 6 октомври 2011 г.
За министър: Цв. Димитров
11029

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
държави (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2005 г. и бр. 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от Министерство на образованието и науката (МОН)“ се заличават.
2. В ал. 3 т. 1 и 2 се заличават, като същата
придобива следната редакция:
„(3) Признаването се извършва от експертна
комисия към всеки регионален инспекторат по
образование (РИО). Комисията е седемчленна
и се определя със заповед на министъра на
образованието, младежта и науката.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
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1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато в училище на чужда държава
са завършени две или повече учебни години
от гимназиалния етап, съгласно българската
образователна система, се представят документи по ал. 1 за всяка завършена учебна година,
респективно за всеки гимназиален клас.“
2. Алинеи 5 и 8 се заличават.
3. Алинеи 6 и 7 стават съответно ал. 5 и 6,
като новата ал. 6 придобива следната редакция:
„(6) Документите по ал. 1 се подават в
РИО по местоживеене.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изразът „Експертните комисии“ се заменя с „Експертната комисия“, а думите „извършват“ и „вземат“ и „отчитат“ се заменят
съответно с „извършва“ и „взема“ и „отчита“;
б) добавя се нова т. 6 със следното съдържание:
„6. възрастта на ученика при завършване на
съответния клас и разликите между чуждестранната и българската образователна система
относно началната възраст за започване на
училищно обучение.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „Комисиите“, „заседават“ и „вземат“ се заменят
съответно с „Комисията“, „заседава“ и „взема“.
3. В ал. 4 думите „два месеца“ се заменят
с „един месец“.
4. В а л. 5 д у мата „ Д ву мес еч н и я т“ с е
заменя с „Едномесечният“, а след думите
„дипломатически път“ се добавя „или чрез
международната академична информационна
мрежа ЕНИК – НАРИК“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в т. 1, 2 и 3 изразът „издава се
от МОН“ се заличава, като т. 3 придобива
следното съдържание:
„3. приложение № 3 – за признат учебен
срок, клас/класове или основно образование;“.
2. В ал. 1 т. 4 се заличава.
3. Алинея 3 придобива следната редакция:
„(3) В случай че се иска признаване с цел
кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и съответната
комисия по чл. 3, ал. 3 вземе решение за
признаване, се издава уверение по образец
(приложение № 4), подписано от председателя
на комисията, в което се посочва последният
завършен гимназиален клас или степента на
образование.“
4. Алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) В случай на отсъствие на председателя на комисията по чл. 3, ал. 3 за срок,
по-дълъг от 3 работни дни, удостоверенията
по ал. 1, т. 1 – 3 и уверенията по ал. 3 може
да се подпишат от заместник-председателя
на комисията.“
5. В ал. 7 думата „комисиите“ се заменя
с „комисията“.
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§ 5. Член 9 придобива следната редакция:
„Чл. 9. (1) Лицата, на които е признат
завършен клас – I до III включително, по
документи, издадени от училище на чужда
държава, не полагат приравнителни изпити.
(2) Лицата, на които е признат завършен
клас – IV до VIII включително, по документи, издадени от училище на чужда държава,
полагат приравнителен изпит по български
език и литература за последния успешно завършен клас.
(3) Всички лица, на които е признат завършен клас – от IX до последен гимназиален включително, по документи, издадени
о т у ч и л и ще на ч у ж да д ърж а ва, пола гат
приравнителни изпити по български език и
литература, история и цивилизация и по гео
графия и икономика в частта им, отнасяща
се до историята и географията на България,
ако тези предмети се изучават в съответните
класове. Те полагат приравнителни изпити и
по учебните предмети от учебния план, които
не са изучавали в чуждестранното училище
или нямат оценка по тях.
(4) Всички лица, на които е признат завършен клас – от IV до последен гимназиален
включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали
български език и литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта
от тях, отнасяща се до историята и географията
на България) в класове към посолствата на
Република България и представят оригинален
документ за завършено обучение, издаден по
образец на МОМН, не полагат приравнителни
изпити по тези учебни предмети.
(5) Когато в документа за завършен от
IV до VIII клас включително в училище на
чужда държава по отделен учебен предмет е
поставена оценка, която при приравняване към
шестобалната система е по-ниска от среден
3,00, но ученикът е допуснат до следващ клас,
съответният учебен предмет не се записва в
удостоверението по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(6) Когато в училище на чужда държава в
гимназиалния етап се изучава учебен предмет
само в една учебна година, но с хорариум,
покриващ учебните часове за целия гимназиален етап, оценката по този учебен предмет се
зачита и за останалите гимназиални класове,
в които той се изучава съгласно българския
учебен план.
(7) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или
повече класа по-нагоре в училище на чужда
държава, съответните класове се признават
като последователни след последния завършен
клас в българското училище.
(8) Когато ученик се е обучавал две или
повече години в гимназиалния етап в училище
на чужда държава, документите за всички
години, внесени съгласно чл. 4, ал. 4, се разглеждат комплексно и се признават всички
учебни предмети, съвпадащи с българския
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учебен план, независимо от това в кой гимназиален клас са изучавани в чуждестранното
училище.
(9) Когато в документа за завършен от IХ
до последен гимназиален клас включително в
училище на чужда държава по отделен учебен
предмет е поставена оценка, която при приравняване към шестобалната система е пониска от среден 3,00, но ученикът е допуснат
до следващ клас, той полага приравнителен
изпит по този учебен предмет в българско
училище, в случай че предметът се изучава
по учебен план в съответния клас.
(10) Когато учебен предмет от документа за
завършен клас в училище на чужда държава
включва учебно съдържание по два или три
учебни предмета от българския учебен план,
оценката по този предмет се зачита като такава по всички съставни учебни предмети за
съответния български клас.
(11) Когато се разглежда документ за завършен учебен срок в страна, в която не се
оформят срочни оценки, годишната оценка
в българското училище се оформя съгласно
държавното образователно изискване за системата на оценяване.
(12) Завършен учебен срок в училище на
чужда държава се признава независимо от броя
на приравнителните изпити, които следва да
бъдат положени съгласно българския учебен
план, при условие че е представен документ,
удостоверяващ обучение през целия период
от време, който обхваща учебния срок в съответната държава.
(13) Когато оценк ите в представените
документи по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 са средноаритметични от оценките по съответните
предмети за два или повече класа от гимназиалния етап и това изрично е посочено в
документите, тези оценки се признават като
оценки по съответните предмети за всеки от
класовете.
(14) За учениците от І до ІV клас, идващи
от държава, в която не се поставят срочни и
годишни оценки, но са допуснати до следващ
клас, се издава удостоверение за признат клас
по чл. 6, ал. 1, т. 3.“
§ 6. В чл. 15 думата „комисиите“ се заменя
с „комисията“.
§ 7. Създава се нов чл. 16 със следното
съдържание:
„Чл. 16. (1) Дубликат на удостоверение по
чл. 6, ал. 1 или на уверение по чл. 6, ал. 3
се издава от комисията, издала оригиналния
документ.
(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че документът
по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал
негоден за ползване и при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният
документ е издаден.
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(3) Дубликатът се издава по образец съгласно чл. 6, ал. 1 или ал. 3, като се изписва
„Дубликат на удостоверение/уверение № …..
от …. (дата)“.
(4) В случай че не е налице документация,
от която е видно, че оригиналният документ
е издаден, заинтересуваното лице подава
съответните документи по чл. 4, ал. 1 пред
комисията по ал. 1.“
§ 8. В приложенията се правят следните
изменения:
1. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1, т. 4
се заличава.
2. Приложение № 5 става приложение № 4
към чл. 6, ал. 3.
3. Навсякъде в приложенията думите „Министерството на образованието и науката на
Република България“ се заменят с „Регионален
инспекторат по образование – гр. ……………, при
Министерството на образованието, младежта
и науката на Република България“.
4. Навсякъде в приложенията думите „с
герб“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Започнатите и неприключили производства по издаване на удостоверения по
чл. 6, ал. 1 и на уверения по чл. 6, ал. 3 до
влизане в сила на наредбата се довършват по
досегашния ред.
§ 10. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок след обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър: С. Игнатов
10906

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-14
от 29 септември 2011 г.

за обхвата и съдържанието на оценката на
въздействието върху пътната безопасност и
на одита за пътна безопасност, условията и
реда за извършването им и за придобиване и
признаване на професионална квалификация
„одитор по пътна безопасност“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Наредбата урежда обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху
пътната безопасност и на одита за пътна
безопасност, условията и реда за извършването им, за придобиване и признаване на
професионалната квалификация „одитор по
пътна безопасност“ и за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение
на одиторите по пътна безопасност.
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Чл. 2. (1) Оценката на въздействието върху
пътната безопасност е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или
на съществено изменение на съществуващата
пътна мрежа върху безопасността на пътната
мрежа.
(2) Оценката на въздействието върх у
пътната безопасност се извършва на началния етап на планиране преди одобряване на
инфраструктурния проект.
(3) Оценката на въздействието върх у
пътната безопасност е със съдържание и се
изготвя на основата на информация, посочена
в приложение № 1.
Чл. 3. А дминист раци ята, у правл яваща
пътя, организира планирането и възлагането
на оценки на въздействието върху пътната
безопасност.
Чл. 4. (1) Одитът за пътна безопасност e
независима, подробна систематична проверка
за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи
от планирането до началната експлоатация.
(2) Одитът на пътната безопасност завършва с доклад, който е неразделна част от
инвестиционния проект.
Чл. 5. (1) В одита за пътна безопасност се
посочват проектните елементи, които могат
да се окажат критични за безопасността.
Когато в хода на проверката се установи, че
има недостатъци на проекта и той не бъде
коригиран преди края на съответния етап, се
посочват причините за това в приложение,
което е неразделна част от проекта.
(2) Одитът има за цел намаляване на вероятността за възникване на пътнотранспортни
произшествия чрез идентифициране на потенциално опасни пътни участъци и проектни
характеристики и предписване на мерки за
тяхното отстраняване.
Чл. 6. (1) Одит за пътна безопасност се
извършва задължително за републикански
пътища, които са част от трансевропейската
пътна мрежа на територията на Република
България.
(2) Одит по реда на тази наредба може да
се извършва и за републикански пътища извън
тези по ал. 1, както и за общинските пътища.
(3) На одит за пътна безопасност подлежат
проектите за ново строителство, реконструкция и основен ремонт (рехабилитация).
Чл. 7. Одит за пътна безопасност се извършва на следните етапи:
1. прединвестиционни проучвания;
2. идейни проекти;
3. технически и/или работни проекти;
4. преди въвеждане на пътя в експлоатация;
5. по време на началната експлоатация
на пътя.
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Чл. 8. Участници в одитния процес са:
1. администрацията, управляваща пътя;
2. проектантът;
3. одиторът по пътна безопасност.
Чл. 9. Одитът за пътна безопасност се
възлага по реда на Закона за обществените
поръчки от администрацията, управляваща
пътя.
Чл. 10. Одитор по пътна безопасност може
да бъде всяко физическо лице, което притежава
сертификат за професионална квалификация
„одитор по пътна безопасност“ и отговаря на
изискванията на чл. 36д от Закона за пътищата.
Чл. 11. (1) Одиторът представя на админис
трацията, управляваща пътя, одитен доклад
по образец съгласно приложение № 2.
(2) Одитният доклад съдържа:
1. кратко описание на проекта;
2. етап на проекта;
3. детайлно аргументирано описание на
установените недостатъци на проекта по отношение на осигуряване на пътна безопасност
в случай, че има такива;
4. препоръки за отстраняване на констатираните недостатъци;
5. копия на чертежите, използвани по време
на одита, и списък на проверените документи,
които да бъдат заверявани по реда на чл. 36е,
ал. 2 от Закона за пътищата;
6. попълнени въпросници по образец съг
ласно приложение № 3;
7. заключителни препоръки;
8. сертификата на одитора за придобита
професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“.
Чл. 12. Администрацията, управляваща
пътя, е длъжна да вземе решение по направените в доклада предложения.
Чл. 13. Одитният доклад, решението по
чл. 12 и съгласувателният лист по чл. 20, т. 4
са неразделна част от проекта по чл. 6, ал. 3.
Раздел ІІ
Възлагане, извършване и приключване на
одитите за пътна безопасност
Чл. 14. (1) Изпълнението на одити за пътна
безопасност се възлага на физически и/или
юридически лица.
(2) В ек ипа на юридическ ите лица за
изпълнение на одита за пътна безопасност
задължително участва физическо лице със
сертификат за придобита професиона лна
квалификация „одитор по пътна безопасност“.
Чл. 15. Одиторът по пътна безопасност
няма право да извършва одит на инфраструктурен проект, в който е участвал самостоятелно
или като част от юридическо лице при неговото планиране, проектиране, строителство
или експлоатация.
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Чл. 16. Администрацията, управляваща
пътя, изработва техническо задание за одит
за пътна безопасност.
Чл. 17. Изходната информация за техничес
кото задание се осигурява от прое ктантите
по заявка на администрацията, управляваща
пътя.
Чл. 18. (1) Одиторът извършва проверки и
докладва само за проблеми, свързани с пътната безопасност на инвестиционния проект,
и не извършва проверки за съответствието
на проекта по отношение на други критерии,
различни от пътната безопасност.
(2) При извършване на проверките одиторът
спазва критериите, посочени в приложение
№ 4.
Чл. 19. Одиторът носи отговорност за
препоръките, дадени в одитния доклад, пред
администрацията, управляваща пътя.
Чл. 20. Одитите се извършват чрез анализ на:
1. изходната информация;
2. п роек т ната док у мен та ц и я по ч л. 7,
т. 1 – 3;
3. информацията, получена от огледите на
място по чл. 7, т. 4 – 5;
4. информацията от попълнения съгласувателен лист – приложение № 5.
Чл. 21. Администрацията, управляваща
пътя, взема решение по одитния доклад, в
което се отразяват:
1. препоръките, които се приемат;
2. препоръките, които не се приемат, и
причините за това;
3. очакваните проектни изменения във
връзка с приетите препоръки.
Чл. 22. В следващите фази на проектирането се взема предвид решението по чл. 21.
Раздел ІІІ
Състав и квалификация на членовете на
одитния екип
Чл. 23. Одитът по пътна безопасност може
да се извършва от физическо лице по чл. 10
или от одитен екип.
Чл. 24. Ръководителят на одитния екип
трябва да притежава сертификат за придобита професионална квалификация „одитор
по пътна безопасност“ и да отговаря на
изискванията, предвидени в чл. 36д, ал. 1 – 3
от Закона за пътищата.
Чл. 25. (1) Обучението по професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“
се извършва от висши училища, акредитирани
по реда на Закона за висшето образование и
провеждащи обучение по специалност „строителен инженер“.
(2) Програмата за обучение за придобиване
на сертификат за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ се разра-
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ботва от висшето училище и се утвърждава
по реда на чл. 36д, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата.
Чл. 26. Сертификатът за професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“
съдържа:
1. наименование на висшето у чилище,
което го издава;
2. трите имена и единен граждански номер
на лицето, на което се издава;
3. снимка на лицето, на което се издава;
4. предмет на сертификата;
5. основание за издаване на сертификата
(изпитен протокол № и дата);
6. дата на издаване;
7. регистрационен номер;
8. приложение към сертификата с посочено
съдържание на учебната програма, по която
одиторът е преминал обучение;
9. подпис и печат на висшето училище.
Чл. 27. (1) Професионалната квалификация
„одитор по пътна безопасност“ се поддържа
чрез к у рсове за допълнително обу чение,
провеждани на всеки две години. След преминаването на тези курсове одиторът по
пътна безопасност получава удостоверение
от висшите училища по чл. 25, ал. 1 и то е
неразделна част от сертификата по чл. 26.
В удостоверението е посочена програмата
по ал. 2.
(2) Програмата на курса за допълнително
обучение се предлага и утвърждава от ръководителя на съответното висше училище и
се съгласува от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на вътрешните
работи.
(3) Висшите училища по чл. 25, ал. 1 имат
задължението да изпращат на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
поне веднъж в годината актуализирани списъци на преминалите обучение за професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“,
както и за преминалите периодични курсове
за допълнително обучение по ал. 1.
Чл. 28. (1) Одит по пътна безопасност може
да се извършва и от лице, представило заверено
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва такава дейност, издаден от
компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария.
(2) Лицата по ал. 1 представят пред администрацията, управляваща пътя, доказателства относно компетентността на органа,
издал документа, удостоверяващ правото да
се извършва одитна дейност.
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Чл. 29. Документът, удостоверяващ правото
да се извършва одит по пътна безопасност по
чл. 28, се предоставя на администрацията,
управляваща пътя, която може да проверява
дали същият е издаден от компетентен орган
на държава – членка на Европейския съюз,
или на държава – страна по споразумението
за Европейското икономическо пространство
или на Конфедерация Швейцария.
Заключителни разпоредби
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д) движение (например интензивност на
движението, категоризация на движението
по тип);
е) сезонна зависимост и климатични условия;
ж) наличие на достатъчен брой безопасни
зони за паркиране;
з) сеизмична активност.
Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1

§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 36д, ал. 3 и 4 от Закона за пътищата.
§ 2. Наредбата е съгласувана с министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на вътрешните
работи.

Образец
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Име на проекта
ОДИТЕН ДОКЛАД ПО ПЪТНА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ЕТАП
(въвежда се етапът на одитът)

Министър: Л. Павлова

ОДИТ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕТАП
(въвежда се етапът на одита)

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3
Оценка на въздействието върху пътната без
опасност за инфраструктурни проекти
1. Елементи на оценката на въздействието
върху пътната безопасност:
а) определение на проблема;
б) текущо състояние на пътната безопасност
в разглежданата регионална пътна мрежа и
сценарий на „бездействие“;
в) цели за пътна безопасност;
г) анализ на въздействието върху пътната
безопасност на предложените алтернативи;
д) сравнение на алтернативите, включително анализ на разходите и ползите;
е) представяне на набор от възмож ни
решения.
2. Елементи, които следва да бъдат взети
под внимание:
а) данни за количествените показатели на
аварийност за отделните класове пътища и
при възможност за основните типове кръстовища, определени за брой ПТП за 1 милион
пропътувани километри и броя загинали за
1 милион пропътувани километри, изчислени
на национ ално ниво и преизчислени за съответната пътна мрежа; съпоставка на целеви
мерки за намаляването им и сценарий на
„бездействие“;
б) избор на маршрут и модели на движението;
в) възможни въздействия върху съществуващата мрежа (например изходи, пресечни
точки, железопътни прелези);
г) участници в движението на пътя, включително уязвими участници в движението
(например пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти);

Страници 1/……..
__________________________________________________
І. Общи положения:
1. Етап: ………………………………………………………………………
2. Възложител: ……………………………………………………………
3. Договор за одит (№ ): ………………………………………………
4. Одитът е проведен в периода от: …………….
до………..[начална и крайна дата на одита].
5. Одитен екип:
5.1. Водещ одитор: ………………………………… [име,
квалификации].
5.2. Членове на одитния екип ………...…… [име,
квалификации].
6. Одитът обхваща проверка на чертежи и всяка
друга, предоставена от възложителя информация,
имаща отношение към одита (както е изброена
в приложение А). Посещение на място бе реализирано на …………………….(въвежда се датата на
посещението на място). По време на посещението климатичните условия бяха, както следва:
………………………………………… (въвежда се описание на
климатичните условия по време на посещението
на място). Условията на пътното движение бяха,
както следва: …………………………………………(описват се
условията на движение).
Други лица, присъстващи при посещението през
деня:
……………………………………………………....……… [име и
организация на присъстващото лице извън одитния екип]
…………………………………………………………………. [ име и
организация на присъстващото лице извън одитния екип]
Одитният екип извърши посещение на място при
условия на здрач на ……………………………………………………:
(въвежда се датата на посещението).
По време на посещението климатичните условия
бяха, както следва: ………………………………………………….
(въвежда се описание на климатичните условия по
време на посещението на място).
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Условията на пътното движение бяха, както
следва: …………………………………………….. (описват се
условията на движение).
Дру ги лица, присъстващи при посещението
през деня:
………………………………………………………………… (име и
организация на присъстващото лице извън одитния екип)
………………………………………………………………… (име и
организация на присъстващото лице извън одитния екип)
7. Екипът извърши проверки и докладва само
за проблеми, свързани с пътната безопасност
на проекта, и не е извършвал проверки за съответствието на проекта по отношение на други
критерии, различни от пътната безопасност.
8. Вси чк и описани в док ла да п роблеми са
обсъдени от одитния екип и съобразно обсъжданията налагат коригиращи действия с оглед
безопасността на обекта и минимализиране на
вероятността от възникване на пътнотранспортни
произшествия.
Местоположението на проблемните места е в
съответствие с проекта и е представено в приложение Б.
9. [Описание на проекта]
ІІ. Проблеми, идентифицирани при провеждане
на одита по пътна безопасност
(Подразделят се по разделите, показани по-долу,
или ако е по- подходящо, проблемите се представят
по реда, по който са установени по дължината на
трасето. В зависимост от етапа на одита т. 2.2
може да не се включва.)
1 ОБЩА ЧАСТ
1.1. Ситуация, надлъжен профил, скорост.
1.2. Кръстовища и връзки (на ниво и на различни нива).
1.3. Уязвими участници на пътя (пешеходци,
велосипедисти, мотоциклетисти и др.).
1.4. Пътни съоръжения (водостоци, мостове,
виадукти, естакади, надлези, подлези, тунели,
подпорни и декоративни стени, укрепителни и
водоотвеждащи устройства и пречиствателни
съоръжения).
1.5. Пътни принадлежности /бази за поддържане
на републиканските пътища, пътните знаци,
п ът ната марк и ровк а, све т офарн и т е у редби,
автономните телефонни колонки, крайпътните
насаждения, аварийните площадки, крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих,
енергозахранващите и осветителните съоръжения
заедно с прилежащите им терени, предпазните
огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения, защитните огради и другите
технически средства за организация и регулиране
на движението.
2. ПРОБЛЕМ
Местоположение 2.1 – [описва се точното местоположение]
Резюме: [ резюмира се проблемът за възникване на
произшествие/я, включително кой е в риск и защо]

ВЕСТНИК
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ПРЕПОРЪК А
[препоръка за мерки за разрешаване на проблема]
2.2. ПРОБЛЕМ
Местоположение 2.2 – [описва се точното местоположение]
Резюме: [ резюмира се проблемът за възникване на
произшествие/я, включително кой е в риск и защо]
ПРЕПОРЪК А
[препоръка за мерки за разрешаване на проблема]
…………....................................……………………………………..
…………………………………………….…...........................………..
Изготвили одитния доклад:
Водещ одитор: (автор на доклада)
[име на водещия одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис ........................................................................
Дата ....................................................................……….
Член на одитния екип:
[име на втория одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис ........................................................................
Дата ....................................................................……….
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОДИТНИЯ ЕКИП
Ние, долуподписаните, декларираме, че одитът
по пътна безопасност на етап (въвежда се етапът
на одита) е проведен в съответствие с Наредба
№ РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху
пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и
за придобиване и признаване на професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“.
Водещ одитор (автор на доклада):
[име на водещия одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис ........................................................................
Дата ...................................................................……….
Член на одиторския екип:
[име на втория одитор], [квалификации];
[име на организацията].
Подпис ........................................................................
Дата ...................................................................……….

Приложение А
Списък на проверените чертежи:
Чертеж № (номер на чертежа, включително
изменението)
Чертеж № (номер на чертежа, включително
изменението)
Друга предоставена информация
[ако такава не е предоставена, не се изброява].

Приложение Б
Планове, чертежи и скици, показващи местоположението на проблемите, идентифицирани
като част от провеждането на одита по пътна
безопасност (посочва се номерът на местоположението, съответстващ на номера в доклада от
одита).
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Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2, т. 6
1. Въпросници за отделните етапи на одита по пътна безопасност
1: Въпросник за етап: Прединвестиционни проучвания
Въпрос
I. Общи положения
1. Обхват на проекта, функция, състав на транспортния поток
1.1. Какво е предназначението на проекта? (коментар)
1.2. Проектът в съответствие ли е с функциите на пътя?
1.3. Начин на обслужване на прилежащата територия – съответства ли
на функциите на пътя?
1.4. Съответства ли функцията на пътя на очаквания транспортен поток?
2. Основни генератори на пътно движение
2.1. Какво е разстоянието между основните генератори на пътно движение
и тяхното влияние върху проекта?
3. Етапи на реализация
3.1. Достатъчно добре ли е осигурена безопасността на всеки един етап
от реализацията на проекта и на етапните връзки?
4. Планирани бъдещи строителни работи
Проектът ще се повлияе ли от:
– планирано бъдещо разширение?
– строителство на ново пътно платно?
– планирани промени в пътните пресичания?
5. Ефекти върху пътната мрежа
5.1. Премахва ли проектът съществуващи пътни връзки и ограничава ли
съществуващ достъп до прилежащи територии?
II. Въпроси относно проекта (общи)
1. Избор на трасе
1.1. Осигурени ли са достатъчни разстояния за видимост?
1.2. Осигурена ли е достатъчна зона, свободна от препятствия?
2. Използвани проектни елементи и съответствието им с нормативните
елементи
2.1. Съобразени ли са проектните елементи с нормативите?
3. Проектна скорост
3.1. Съответства ли проектната скорост на функциите на пътя?
3.2. Коректно ли е избрана проектната скорост на пътните връзки?
3.3. Има ли резки промени в проектната скорост?
4. Перспективно натоварване от движението
4.1. Проектът съответства ли на очакваното перспективно натоварване
от движението?
4.2. Ще се повлияе ли безопасността от неочаквано нарастване на натоварването от движението?
III. Пътни пресичания
1. Схеми на пътни възли/пресичания
1.1. Отговарят ли на:
– функцията на пътя?
– очакваното натоварване от движението?
– очаквания състав на движението?
1.2. Избраната схема осигурява ли разпознаваемост на пресичането?
1.3. Осигурено ли е безопасно пресичане на пешеходци и велосипедисти?
1.4. Осигурено ли е безопасното движение на тежкотоварни превозни
средства при всички пресичания?
2. Разстояния между пътните пресичания
2.1. Подходящо ли са избрани разстоянията между отделните пресичания и
осигурен ли е достъп за автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция?

Да

Не

Коментар
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Да

Не

Коментар

Да

Не

Коментар

IV. Ограничения, свързани с околната среда
1. Аспекти за безопасност
1.1. Оценени ли са всички предвидени мерки, свързани с опазване на
околната среда от гледна точка на пътната безопасност?
V. Други въпроси (жп прелези на ниво, вероятно наводняване на пътя,
ниско прелитащи самолети и други фактори, отвличащи вниманието на
водачите, зони за почивка, паркиране, опорни пунктове и др.)
2: Въпросник за етап: Идеен проект
Въпрос
Резултати от предходния одит(и) (ако има такъв)
I. Общи положения
1. Отклонения от нормите
1.1. Има ли отклонения от нормативите?
2. Напречен профил
2.1. Оценен ли е конкретният състав на транспортния поток при избора
на габарит?
2.2. Избран ли е възможно най-безопасният напречен профил?
3. Отводняване
3.1. Отчетени ли са изискванията за добро повърхностно отводняване на
пътното платно?
4. Оформяне на околното пространство на пътя
4.1. Възпрепятствана ли е добрата видимост?
5. Зони за обслужване
5.1. Входовете и изходите разположени ли са извън критични зони?
5.2. Разполагат ли паркинг зоните с достатъчен капацитет?
5.3. Ситуационно отговарят ли на изискванията за безопасно маневриране?
5.4. Има ли достатъчно разстояние до близки пътни пресичания?
5.5. Подходящо ли са избрани разстоянията между паркингите?
6. Обслужване на прилежаща територия
6.1. Обезопасени ли са всички изходи и входове?
6.2. Подходящо ли е използването на локални платна?
6.3. Има ли конфликт между завиващи и паркирали автомобили?
7. Автомобили за бърза помощ, пожарна, полиция и за пътна помощ
7.1. Осигурен ли е безопасният достъп?
8. Етапност на строителството
Подходящо ли е сигнализирано?
9. Застрояване в близост до пътното трасе
9.1. Може ли да повлияе негативно върху реакцията на водача?
10. Основни проектни елементи
10.1. Подходящо ли са подбрани за перспективното използване на пътя
от всички участници в движението?
II. Геометрични елементи на пътя
1. Видимост
1.1. Има ли координация между ситуация и надлъжен профил и изискванията за видимост?
2. Ситуация и надлъжен профил
2.1. Използвани ли са принципите за хомогенност на трасето при проектиране?
2.2. Предприети ли са мерки за избягване на едновременно използване
на минимални проектни елементи?
2.3. Реализирани ли са ленти за бавнодвижещи се пътни превозни средства
при големи надлъжни наклони?
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Въпрос
3. Връзка между нов и съществуващ пътен участък
3.1. Геометричните елементи на новия участък кореспондират ли на тези
от стария?
3.2. Границата между двата участъка разположена ли е в близост до
опасни места (хоризонтални криви, изпъкнали вертикални криви и др.)?
III. Пътни пресичания
1. Осигурена видимост
1.1. Проектът за пътните пресичания отговаря ли на изискването за добра
разпознаваемост?
1.2. Осигурена ли е добра видимост в местата на пътните пресичания?
2. Геометрично решение на пътните пресичания
2.1. Подходящо ли са избрани броят, разстоянието между и схемите на пътните пресичания?
2.2. Схемите и проектите за пътни пресичания отговарят ли на условията
за безопасност по второстепенните направления?
2.3. Отговарят ли на изискванията допълнителните „шлюзови“ ленти и
зоните за „преплитане“?
3. Лесна ориентация на водачите
3.1. Последователността на елементите на пътните пресичания лесни ли са
за ориентация?
IV. Други участници в движението (пешеходци и велосипедисти)
1. Обособени платна за движение
1.1. Предвидени ли са такива платна?
1.2. Осигурена ли е безопасността на велосипедистите в случаите, когато
те ползват за движение пътното платно?
1.3. Може ли да се осигури физическо отделяне на автомобилния от велосипедния поток?
2. Пешеходни пресичания
2.1. Осигурен ли е достъпът до тези пресичания?
2.2. Могат ли да се предвидят подлези, пасарелки?
2.3. Има ли необходимост от специални мерки за деца, стари хора, инвалиди?
2.4. Предвидена ли е най-добрата сигнализация, осигуряваща разпознаваемост на тези места?
V. Пътни знаци, маркировка, осветление
1. Пътни знаци
1.1. Предвидени ли са всички необходими знаци?
2. Маркировка
2.1. Избрана ли е подходяща маркировка?
3. Осветление
3.1. Предвижда ли се осветление?
3.2. Предвижда ли се осветление на местата на пътните пресичания и на
пешеходните пътеки?
3.3. Стълбовете за осветление разположени ли са на подходящи места?
VI. Зони за отдих, паркинги за товарни автомобили и зони за обслужване
1. Обслужване на територията
1.1. Предвидени ли са достатъчно зони за отдих, обслужване и за паркиране?
1.2. Обезопасени ли са входовете и изходите?

С Т Р. 3 1
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3: Въпросник за етап: Работен проект
Забележка. Проектът може да е изготвен еднофазно и да не е бил предмет на предходен одит. В
този случай се извършва оценка на елементите и по въпросниците за предходните етапи.
Въпрос
Резултати от предходния(те) одит(и) (ако има такъв)
I. Общи положения
1. Отводняване
1.1. Осигурено ли е добро повърхностно отводняване на пътното платно
чрез подходящо съчетаване на надлъжни и напречни наклони?
1.2. Избегнати ли са участъци с нулев наклон в началото и в края на
преходните рампи?
1.3. Правилно ли е оразмерено разстоянието между дъждоприемните
шахти при отводняване с канализация?
1.4. Безопасно ли е преминаването на велосипедистите през дъждоприемните шахти, ако се предвиждат такива?
1.5. Осигурено ли е добро отводняване на пешеходните тротоари и местата
на пешеходни пресичания? (въпросът се отнася за урбанизирани територии)
2. Климатични условия
2.1. Взети ли са предвид конкретните климатични условия (заснежаване,
заледяване, вятър, мъгла и др.)?
3. Оформяне на околното пространство на пътя
3.1. Предвиденото в проекта ландшафтно оформяне ще възпрепятства ли
добрата видимост:
– на водачите към пресичащи пешеходци?
– на пътните пресичания?
– на знаците и указателните табели?
3.2. Предвидено ли е засаждане на дървесни видове, които да попадат в
зоната за безопасност на пътя?
4. Обслужване на територията
4.1. Обезопасени ли са всички изходи и входове?
4.2. Осигурена ли е видимостта при достъпа за зоните за отдих и за паркинг на товарни автомобили?
4.3. Контролиран ли е достъпът в зоната на пътните пресичания?
5. Автомобили на бърза помощ, пожарна, полиция и пътна помощ
5.1. Осигурен ли е безопасният достъп?
5.2. Проектът за средните разделителни ивици и пътните ограничителни
системи съобразен ли е с възможността за бърз достъп при аварийни
ситуации?
5.3. Предвидени ли са телефони за спешни случаи?
6. Етапност при изпълнение на строителството
6.1. При планиране на етапно изграждане на пътния участък предвидени
ли са всички мероприятия за безопасна експлоатация на отделните етапи?
7. Стабилитет на откоси на изкопи и насипи
7.1. Има ли опасност от попадане на материал от откосите на пътното
платно?
8. Сцепление на пътната настилка
8.1. Проектът предвижда ли настилка с повишено съпротивление на
хлъзгане на определени участъци от пътя (хоризонтални криви с малки
радиуси, пътни пресичания, участъци с големи надлъжни наклони и др.)?
II. Проектни елементи на пътното трасе
1. Видимост
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Въпрос
1.1. Видимостта възпрепятствана ли е от:
– предпазни пътни огради и парапети
– огради на имоти
– оборудване на пътя/улицата
– места за паркиране
– знаци
– ландшафтно оформяне
– съоръжения
– вертикални изпъкнали криви
– сгради, складови бази и други постройки извън пътния сервитут
1.2. Осигурена ли е необходимата видимост при подходите към пътните
кръстовища?
2. Пътни пресичания
2.1. Геометрично решение:
– осигурени ли са всички посоки на движение?
– има ли особености, които да се отразят на пътната безопасност?
– предвидени ли са необходимите предпазни огради и парапети?
– предвидени ли са канализиращи острови?
– предвиждат ли се спирки на обществен транспорт или друго
паркиране и спиране?
2.2. Видимост
– осигурена ли е добрата видимост в кръстовището?
2.3. Организация на движението:
– предвидени ли са всички необходими пътни знаци?
– подходящо ли са разположени знаците?
– предвидена ли е подходяща указателна сигнализация?
– проектирана ли е подходяща хоризонтална пътна маркировка?
2.4. Пешеходци:
– осигурена ли е необходимата сигнализация на местата на пресичане?
– осигурена ли е добра видимост в местата на пресичане?
– осигурена ли е подходяща настилка на местата за пресичане?
– осветени ли са подходящо местата за пресичане?
– взета ли е предвид необходимостта от пресичане на инвалиди,
възрастни хора и деца?
– подходящо ли е избрано местоположението на местата за пресичане, като се осигурява максималното им използване?
– свободни ли са от препятствия местата на пресичане (напр.
дъждоприемни шахти и др.)?
2.5. Велосипедисти:
– при изготвянето на проекта взети ли са предвид нуждите на велосипедистите?
– има ли нужда от отделни алеи за велосипедисти?
– сигнализирано ли е велосипедното движение?
– обезопасени ли са местата за пресичане на велосипедисти?
3. Сигнализация, маркировка и осветление:
3.1. Сигнализация:
– предвидена ли е указателна сигнализация?
– лесни ли са за разбиране указателните знаци?
– има ли необходимост от указателна сигнализация над пътните
платна?
– предвиждат ли се знаци с променливи съобщения?
3.2. Осветление:
– предвижда ли се осветление за новопроектирани пътни преси
чания?
– има ли необходимост от осветление?
– обезопасени ли са стълбовете за осветление?
3.3. Маркировка:
– осигурена ли е маркировка, отговаряща на съответните изисквания
за класа на пътя?
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4. Ограничителни системи за пътища
4.1. Ограничителни системи в средната разделителна ивица:
– подходящо ли са избрани типът и детайлите на оградата?
– правилно ли са проектирани краят и началото на оградата?
4.2. Предпазни огради в открит път:
– осигурени ли са на всички необходими места предпазни огради съг
ласно „ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни
системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ – 2010 г.?
– безопасни ли са предпазните огради?
– обезопасен ли е краят на предпазните огради?
– отговарят ли предпазните огради на всички действащи норми?
4.3. Предпазни огради и парапети при съоръжения:
– ограничителните системи при съоръженията отговарят ли на
„ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА за приложение на ограничителни
системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ – 2010 г.?
– отговарят ли предпазните огради на всички действащи норми?
5. Стълбове и други вертикални препятствия
5.1. Осигурен ли е достатъчен динамичен габарит в контактната зона?
5.2. Подходяща ли е ширината на средната разделителна ивица за без
опасно разполагане на стълбове и други вертикални препятствия?
5.3. осигурена ли е странична безопасна зона на платната за движение,
свободна от вертикални препятствия, включително стълбове, рекламни
билбордове и др.?
4: Въпросник за етап: Преди въвеждане на пътя в начална експлоатация
Въпрос
I. Общи въпроси
1. Изключения от нормативно приети стойности:
1.1. Ако има такива, оказват ли влияние върху пътната безопасност?
2. Отводняване
2.1. Осигурено ли е добро отводняване на пътните платна, велосипедните
и пешеходните алеи?
3. Климатични условия
3.1. Изискват ли се специални мероприятия за смекчаване ефектите от
климата?
4. Ландшафтно оформление
4.1. Нарушени ли са условията за добра видимост?
5. Инженерни мрежи на други ведомства
5.1. Видимостта възпрепятства ли се от съоръжения на други ведомства?
6. Обслужване на територията
6.1. Осигурена ли е видимостта при входовете към главното направление
и изходите от него?
6.2. Входовете и изходите имат ли нужната дължина, за да не възпрепятстват движението по главното направление?
7. Сцепление на настилката
7.1. Установяват ли се места с ниско съпротивление на хлъзгане?
8. Ограничителни системи за пътища (предпазни огради и парапети)
8.1. Налични ли са всички необходими предпазни огради и парапети?
9. Експлоатация на пътната мрежа
9.1. Поставени ли са всички необходими знаци и указателни табели?
II. Геометрични елементи
1. Видимост
1.1. Осигурена ли е видимостта?
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2. Кръстовища
2.1. Осигурена ли е видимостта?
2.2. Изпълнена ли е проектната маркировка и сигнализация?
3. Немоторизирани участници в движението:
3.1. Пешеходци:
– обезопасени ли са всички пресичания за пешеходци чрез видимост,
сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени бордюри,
тактилни плочки и др.?
3.2. Велосипедисти:
– осигурена ли е безопасността на велосипедното движение чрез
видимост, сигнализация, подходяща настилка, парапети, понижени
бордюри и др.?
III. Сигнализация, маркировка и осветление
1. Сигнализация:
1.1. Осигурена ли е разпознаваемост, видимост и четимост на пътните
знаци през деня и нощта?
1.2. Стълбовете осигурени ли са за удар от автомобил?
1.3. Пречи ли сигнализацията на безопасното движение на велосипедисти
и пешеходци?
2. Пътни знаци с променливи съобщения:
2.1. Лесноразбираеми ли са?
2.2. Обезопасени ли са срещу удар с автомобил?
3. Маркировка
3.1. Изпълнена ли е необходимата маркировка със съответните характеристики за дневна, нощна видимост и съпротивление на хлъзгане?
4. Осветление
4.1. Изпълнено ли е необходимото осветление?

Приложение № 4
към чл. 18, ал. 2
КРИТЕРИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИ
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ИНФРА
СТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
1. Критерии за провеждане на одит на етап
идеен проект:
а) географско местоположение (например
излагане на опасност от свлачища, наводнения,
лавини), сезонно обусловени и климатични условия, както и сеизмична активност;
б) вид на кръстовища и разстояние помежду им;
в) брой и вид на платната за движение;
г) видове допустимо движение за новия път;
д) функционалност на пътя в рамките на
пътната мрежа;
е) метеорологични условия;
ж) скорост на движение;
з) пътен профил (напр. ширина на платното,
наличие на алеи за велосипедисти, пешеходни
зони);
и) хоризонтална и вертикална проекция;
й) видимост;
к) план на кръстовищата;
л) обществен транспорт и инфраструктура;
м) пътни/железопътни прелези.
2. Критерии за провеждане на одит на етап
на изготвяне на работен проект:
а) трасе;

б) съгласувани пътни знаци и маркировка;
в) осветеност на осветяваните пътища и
пресечни точки;
г) оборудване на крайпътната зона;
д) крайпътна обстановка, включително растителност;
е) неподвижни препятствия в крайпътната
зона;
ж) наличие на безопасни зони за паркиране;
з) уязвими ползватели на пътя (напр. пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти);
и) удобно за ползвателя приспособяване на
системите от пътни ограничителни (централни
разделителни ивици и противоударни бариери
за предотвратяване на опасностите за уязвими
ползватели).
3. Критерии за провеждане на одит на етапа
на предварително въвеждане в експлоатация:
а) безопасност на ползвателите на пътя и
видимост при различни условия, като тъмнина,
и при обичайни атмосферни условия;
б) разпознаваемост на пътните знаци и маркировка;
в) състояние на настилките.
4. Критерии за провеждане на одит на етапа
на начална експлоатация: оценка на безопас
ността на пътя въз основа на действителното
поведение на участниците в движението.
На всеки етап проверките могат да включват
необходимост от преразглеждане на критериите
от предходните етапи.
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Приложение № 5
към чл. 20, т. 4
Образец
СЪГЛАСУВАТЕЛЕН ЛИСТ
Лист ………. от ………
Наименование на проекта: …………………..............................................................................……………………………………
Етап: …………………………………...............................................................................................……………………………………………
Ръководител на екип (по чл. 24) или одитор (по чл. 23): ……………………………...……………………………………………………
Дата: …………………..........................................................................................……....……………………………………………………….
Проблем

Местоположение

Чертеж №

Коментарът
дискутиран

Коментарът
включен

Основание да
не бъдe приет

Възложител: ………………...............................................................................................…………………………………………………
(име, подпис и печат)
10913

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2003 г. за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне на
натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно оси
гуряване в друг съответен фонд, управляван
от друго пенс ионноосигурително дружество
(обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 9
и 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г.; попр., бр. 52
от 2005 г.; изм., бр. 7 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. прехвърляне на натрупаните средства
от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми.“
§ 2. В чл. 1а думите „промяна на участието
или прехвърляне“ се заменят с „промяна на
участието и/или прехвърляне“, а думите „техни
акционери или осигурителни посредници“ се
заменят с „техни акционери, осигурителни
посредници или други лица“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „четирислойна химизирана
хартия“ се заменят с „трислойна химизирана
хартия“, а думите „четвърти екземпляр“ се
заменят с „трети екземпляр“.
2. Създава се ал. 3:

„(3) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във връзка
с тях осигурителни договори се изготвят във
формата и със съдържанието на образците на
хартиен носител.“
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Заявлението за промяна на
участие се подава от осигуреното лице в офис
на пенсионноосигурителното дружество чрез
осигурителен посредник или като електронен
документ по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис (електронно
заявление).
(2) Преди приемане на заявлението за
промяна на участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с
документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за
социално осигуряване.
(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител,
подписът на осигуреното лице върху първия
му екземпляр се удостоверява с нотариална
заверка. Електронното заявление се подписва
от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.
(4) Пенсионноосигурителното дружество
не приема заявление на хартиен носител,
което е без нотариална заверка на подписа,
електронно заявление, което не е подписано с
квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непопълнени
или неправилно попълнени данни.
(5) Едновременно с подаване на заявлението
за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда,
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в който желае да премине. Договорът влиза
в сила от момента на прекратяване съгласно
чл. 8, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в
което лицето е осигурено. От влизане в сила
на договора започва да тече срокът по чл. 171,
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(6) Лицето, приело заявлението, му поставя
входящ номер и дата и попълва в него и в
осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството
удостоверява приемането с име, длъжност и
подпис, а осигурителният посредник – с име,
служебен номер и подпис, след което връща
незабавно на осигуреното лице последния
екземпляр на заявлението и втория екземпляр
на договора.
(7) Когато заявлението за промяна на
участие и осигурителният договор са подадени
като електронни документи, електронни копия
от тях, подписани с електронния подпис на
дружеството, се изпращат на електронната
поща на лицето, посочена в електронния му
подпис, незабавно след получаването им в
дружеството, съответно на първия работен
ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в
неработен ден.
(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното
лице е регистрирано в съответния пенсионен
фонд, към заявлението за промяна на участие
задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия
от официалните документи, удостоверяващи
това обстоятелство. В заявлението се описват
приложените документи и промяната, която
те удостоверяват.
(9) Пенсионноосигурителното дружество
оказва съдействие на лицето при извършване
на всички действия, свързани с подаване на
заявлението за промяна на участие, за да се
избегне увреждане на интересите му поради
неосведоменост или други причини.
(10) Пенсионноосигурителното дружество
предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена информация относно
промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно
приложение № 1а.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в централния си офис“
се заличават.
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2. В ал. 2 думите „отделен регистър на заявленията за промяна на участие“ се заменят
със „само по един регистър на заявленията
за промяна на участие, осигуряващ уникален
входящ номер на всяко заявление“.
3. В ал. 3 думите „деня на получаването му“
се заменят със „срок до три работни дни от
деня на подаването му от осигуреното лице“.
§ 6. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани
заявления за промяна на участие през едно
тримесечие започват в първия работен ден на
месеца, следващ това тримесечие.
(2) В срок три работни дни от датата по
ал. 1 пенсионноосигурителното дружество,
регистрирало подадени заявления за промяна
на участие, уведомява писмено дружествата,
в чиито фондове са осигурени съответните
лица, като им предава с приемо-предавателен
протокол двата екземпляра на всяко заявление
и документите към него.
(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено
съответното лице, приема подаденото заявление за промяна на участие, ако е с нотариална
заверка на подписа, съответно подписано с
квалифициран електронен подпис на лицето,
попълнено е правилно и съдържа всички
необходими данни.
(4) Когато заявлението за промяна на
участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира,
отбелязва това обстоятелство върху двата
му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2
и в седемдневен срок уведомява лицето за
анулирането с писмо с обратна разписка
или чрез осигурителен посредник – писмено
срещу подпис.
(5) Дружество, приело предадено му по
ал. 2 заявление, може да се произнесе по
него с отказ за разглеждане или за промяна
на участие само на основанията, предвидени
в чл. 6, ал. 1 и 2.
(6) Пенсионноосигурителното дружество,
получило заявления по ал. 2:
1. вписва в регистрите на съответните
фондове всички приети заявления за промяна
на участие;
2. попълва определените за него данни,
включително съгласията или мотивираните
откази за разглеждане на заявление или за
промяна на участие, в двата екземпляра на
всяко заявление за промяна на участие;
3. връща с приемо-предавателен протокол
попълнения със съответните данни първи
екземпляр на всяко заявление за промяна на
участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.
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(7) Когато заявлението за промяна на
участие е подадено като електронен документ,
обменът на данни и кореспонденцията по
реда и в сроковете, установени в този член,
се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.“
§ 7. Членове 6 и 7 се изменят така:
„Чл. 6. (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице,
осигурено в управляван от него фонд, когато
към момента на разглеждане на заявлението:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 171,
ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни
дружества заявления за промяна на участие
на едно и също осигурено лице.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
може да откаже разглеждане на заявление
за промяна на участие, когато:
1. имената на лицето или единният му
граждански номер не съвпадат с актуални
данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично
основанието за промяна на участие по чл. 171,
ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване.
(3) Когато лицето е служебно разпределено,
при констатиране на несъответствия по ал. 2,
т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата
информация от Националната агенция за
приходите и актуализира данните за лицето.
(4) В случай на отказ всяко лице получава
при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие
от дружеството, в което го е подало, и може
да подаде възражение за преразглеждане на
отказа в срок 7 дни след изтичане на срока
по чл. 5, ал. 6, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до
пенсионноосигурителното дружество, в чийто
пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към
възражението се прилагат всички писмени
доказателства в негова подкрепа, а в случаите
на несъответствия по ал. 2, т. 1 – и заверени
от осигуреното лице, съответно сканирани,
копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество,
получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с
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приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което
се е произнесло с откази, като прилага към
всяко възражение и първия екземпляр на
заявлението за промяна на участие.
(7) Пенсионноосигурителното дружество,
което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок 3 работни дни и се
произнася с писмено мотивирано решение,
като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства.
С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа, като се
произнесе със съгласие за промяна на участие
на осигуреното лице, или да потвърди отказа
на същото основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три
еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр
на заявлението за промяна на участие. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват
номерът и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението,
го изпраща на лицето с писмо с обратна
разписка и връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението
на дружеството, в което лицето го е подало.
(10) При произнасяне по заявленията и
възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които
основава отказа си.
(11) Когато заявлението за промяна на
участие е подадено като електронен документ,
осигуреното лице може да подаде възражение
по електронен път с квалифициран електронен
подпис по реда и в сроковете, определени в
ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по
ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(12) Промяната на участие на лицата, за
които пенсионноосигурителното дружество е
отменило отказа си, продължава по реда и в
сроковете по чл. 7 – 9 включително.
Чл. 7. (1) В срок до 5-о число на месеца, в
който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2,
и в случай че не е налице отказ за промяна
на участие или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да промени участието си,
заплаща такса за прехвърляне на дружеството,
в чийто фонд е осигурено, с изключение на
случаите, когато не се дължи такава.
(2) Лице, подало заявление за промяна на
участие, може да го оттегли в срока по ал. 1
от дружеството, в което го е подало, с искане
по образец съгласно приложение № 5. Искането
се подава на хартиен носител с нотариална
заверка на подписа в офис на дружеството, чрез
негов осигурителен посредник или по пощата
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с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(3) Таксата за прехвърляне се определя в
абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
и в осигурителния договор и се заплаща от
осигуреното лице в офис на дружеството или
по негова банкова сметка, като не може да
се удържа от средствата по индивидуалната
му партида.
(4) Когато таксата се внася по банков път,
в платежния документ се вписват трите имена
и единният граждански номер на осигуреното
лице, както и видът на фонда, от който желае
да промени участието си. Таксата се счита за
надлежно платена, когато постъпи по сметката
на дружеството в срока по ал. 1.
(5) До три дни от изтичането на срока по
ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят следната информация:
1. пенсионноосигурителните дружества, в
чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества,
в които тези лица са подали заявления за
промяна на участие, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които не са
заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне;
б) имената и ЕГН на лицата, за които са
получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване;
2. пенсионноосигурителните дружества, в
които лицата са подали заявления за промяна
на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са
осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне
на заявлението си за промяна на участие;
б) номера на банковата сметка, по която
следва да се преведат средствата на лицата,
които желаят да променят участието си.
(6) На първия работен ден след получаване
на информацията по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало
заявление за промяна на участие, изпраща
уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите,
съдържащо данни за лицето, определени в
договора по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
(7) Процедурата по промяна на участие се
прекратява, когато:
1. е налице отказ за промяна на участие
или за разглеждане на заявлението;
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2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;
3. осигуреното лице не е платило в срок
дължимата такса за прехвърляне;
4. пенсионноосигурителното дружество
е получило от Националния осигурителен
институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
(8) При прекратяване на процедурата по
промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в
14-дневен срок от съответната дата по чл. 8,
ал. 2. В случаите по ал. 7, т. 1 – 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за
промяна на участие.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата от индивидуалните партиди
на всички лица с регистрирани заявления за
промяна на участие през едно тримесечие,
по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно
чл. 7, ал. 7, се прехвърлят едновременно по
банкови сметки на съответните фондове за
допълнително задължително пенсионно осигуряване. Осигурителното правоотношение с
пенсионноосигурителното дружество, в което
е осигурено лицето, желаещо да промени
участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.“
2. В ал. 3 т. 6 се заличава.
3. В ал. 5 второто изречение се изменя така:
„В зависимост от избора на осигуреното
лице в заявлението за промяна на участие
извлечението се изпраща с писмо с обратна
разписка или по електронната поща, подписано
с квалифициран електронен подпис.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 9. В чл. 9 думите „по чл. 7, ал. 2, т. 1“
се заменят с „по чл. 7, ал. 6“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „представят в Комисията
за финансов надзор“ се заменят с „оповестяват
на страницата си в интернет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителните дружества
публикуват на страницата си в интернет
образците на заявленията за промяна на
участие, на сключваните във връзка с тях
осигурителни договори и на исканията по
чл. 7, ал. 2, както и актуалните документи с
основна информация за осигурените лица.“
§ 11. Наименованието на раздел ІІІ се изменя така: „Прехвърляне на натрупани средства
по индивидуалната партида на осигуреното

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

лице от един в друг фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, съответно
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 17, ал. 1“ се заменят с „по чл. 13, ал. 2“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 247, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване осигуреното лице може
да прехвърли натрупаните средства от лични
вноски по индивидуалната си партида от един
в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми,
като подаде заявление по образец съгласно
приложение № 3а до пенсионноосигурителното
дружество, управляващо фонда, в който желае
да прехвърли средствата.“
§ 13. В чл. 12 думите „по чл. 11, ал. 1“ се
заменят с „по чл. 11, ал. 1 и 4“, а след думите
„приложение № 3“ се поставя запетая и се
добавя „съответно приложение № 3а“.
§ 14. Членове 13 и 14 се изменят така:
„Чл. 13. (1) Заявленията за прехвърляне се
подават и приемат при съответното прилагане
на реда и начина, определени в чл. 3, ал. 1 – 4
и 6 – 10. При прехвърляне на средства на основание чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално
осигуряване към заявлението се прилагат и
заверени от осигуреното лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната
или родствената връзка.
(2) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване лицето
подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който желае да прехвърли средства,
а в случай че вече е осигурено в този фонд
по друг договор, сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното
споразумение влиза в сила в деня, в който се
прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, при
условие че процедурата за прехвърляне не e
прекратена съгласно чл. 17, ал. 4.
(3) Писмената информация, която пенсионноосигурителното дружество предоставя на
лицето, което подава заявление, в съответствие
с чл. 3, ал. 10, се изготвя за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по образец съгласно приложение № 3б, а за
фонда за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми – по
образец съгласно приложение № 3в.
Чл. 14. (1) Заявленията за прехвърляне се
вписват в електронни регистри, каквито са
длъжни да водят всички пенсионноосигури-
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телни дружества, които управляват фондове
за доп ъ л н и т ел но добровол но пенсион но
осигуряване. Пенсионноосигурителното дружество води за всеки от управляваните от
него фондове за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване само по един регистър
на заявленията за прехвърляне, осигуряващ
уникален входящ номер на всяко заявление.
(2) Всяко заявление за прехвърляне се
вписва в съответния регистър в срок до три
работни дни от деня на подаването му от
осигуреното лице.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „прилага към уведомленията“ се заменят с „им
предава с приемо-предавателен протокол“, а
изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В процедурата по прехвърляне разпоредбите на чл. 5, ал. 3 – 5 и ал. 7 се прилагат
съответно.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „което е получило уведомление“ се заменят с „получило
заявления“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, всички приети заявления за
прехвърляне;“.
§ 16. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на
лице, осигурено в управляван от него фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, когато:
1. не са изпълнени изискванията на чл. 247,
ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от
Кодекса за социално осигуряване или в осигурителния договор е налице ограничение по
чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. не са изпълнени изискванията на чл. 247,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване – при
осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
може да откаже разглеждане на заявление за
прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

1. имената на лицето или единният му
граждански номер не съвпадат с актуални
данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247,
ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса
за социално осигуряване;
3. в заявлението не е записан номерът
на осигурителния договор (с изключение на
случаите, когато лицето желае да прехвърли
всички натрупани по индивидуалната му
партида средства, за които не е предвидено
ограничение), отбелязаният номер не съвпада
с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани
средства от посочения в заявлението източник
на средства;
4. към заявлението не са приложени копия
от документи, удостоверяващи брачната или
родствената връзка – в случаите по чл. 247,
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
може да откаже разглеждане на заявление
за прехвърляне от фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми само когато:
1. имената на лицето или единният му
граждански номер не съвпадат с актуални
данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени
документите по чл. 3, ал. 8;
2. в заявлението не е записан номерът
на осигурителния договор с предприятието
осигурител, отбелязаният номер не съвпада
с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по
този договор осигуреното лице не е внасяло
лични вноски.
(4) В случай на отказ всяко лице получава
при поискване заверено копие на заявлението
за прехвърляне на средства от дружеството, в
което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни
след изтичане на срока по чл. 15, ал. 4, т. 3.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до
пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез
пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли
средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и
всички писмени доказателства в подкрепа на
възражението, а в случаите на несъответствия
по ал. 2, т. 1 или ал. 3, т. 1 – и заверени от
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осигуреното лице, съответно сканирани, копия
от официалните документи, удостоверяващи
съответните данни.
(6) Пенсионноосигурителното дружество,
получило възражения, ги предава на първия
работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с
приемо-предавателен протокол на съответното
пенсионноосигурително дружество, което се
е произнесло с откази.
(7) Пенсионноосигурителното дружество,
което се е произнесло с отказ, разглежда
възражението в срок от 3 работни дни и се
произнася с писмено мотивирано решение,
като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства.
С решението си пенсионноосигурителното
дружество може да отмени отказа си изцяло
или за част от средствата, като се произнесе
със съгласие за прехвърляне на средствата
или да го потвърди на същото или на друго
основание.
(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три
еднообразни екземпляра, като два от тях се
комплектуват с първия и втория екземпляр на
заявлението за прехвърляне. В горния десен
ъгъл на заявлението се отбелязват номерът
и датата на решението.
(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен
протокол първия екземпляр на заявлението
на дружеството, в което лицето го е подало,
и изпраща на лицето решението си с писмо с
обратна разписка. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица
пенсионноосигурителното дружество излага в
мотивите си конкретните обстоятелства, на
които основава отказа си.
(10) Когато заявлението за прехвърляне е
подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по
електронен път с квалифициран електронен
подпис по реда и в сроковете, определени в
ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията
по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.
(11) Прехвърлянето на средствата на лицата,
за които пенсионноосигурителното дружество
е отменило отказа си, продължава по реда и
в сроковете на чл. 17 и 18.“
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) В срок до 5-о число на месеца,
в който се прехвърлят средствата по чл. 18,
ал. 2, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението,
лицето, което желае да прехвърли средства,
заплаща такса за прехвърляне на дружеството,
в чийто фонд е осигурено, с изключение на
случаите, когато такава не се дължи.
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(2) Конкретни ят размер на таксата за
прехвърляне се определя в правилниците за
организацията и дейността на фондовете за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в съответните осигурителни договори.
Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис
на дружеството или по негова банкова сметка,
като не може да се удържа от средствата по
индивидуалната му партида. Разпоредбата на
чл. 7, ал. 4 се прилага съответно.
(3) Лице, подало заявление за прехвърляне,
може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по
образец съгласно приложение № 5. Искането
се подава на хартиен носител с нотариална
заверка на подписа в офис на дружеството, чрез
негов осигурителен посредник или по пощата
с писмо с обратна разписка, съответно като
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:
1. е налице отказ за прехвърляне или за
разглеждане на заявлението по чл. 16, ал. 1 – 3;
2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 2 в случаите, когато такава
се дължи;
3. осигуреното лице оттегли подаденото
заявление по реда на ал. 3.
(5) При прекратяване на процедурата по
ал. 4 лицето може да подаде ново заявление
за прехвърляне.
(6) До три дни от изтичането на срока
по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества
обменят писмена информация, както следва:
1. пенсионноосигурителните дружества, в
чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в
които те са подали заявления за прехвърляне,
за имената и ЕГН на лицата, които не са
заплатили в срок дължимата такса;
2. пенсионноосигурителните дружества, в
които лицата са подали заявления за прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните
дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:
а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне
на заявлението си за прехвърляне;
б) номера на банковата сметка, по която
следва да се преведат средствата на лицата,
за които процедурата по прехвърляне не е
прекратена.“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „които са сключили
осигурителни договори или допълнителни
споразумения в срока по чл. 17, ал. 1“ се за-
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менят с „по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно
чл. 17, ал. 4“.
2. В ал. 3 след думите „деня на прехвърлянето след“ се добавя „отразяване на всички
вноски в индивидуалната партида, постъпили
по сметката на фонда до датата на прехвърлянето“, а точки 3 и 4 се заличават.
3. В ал. 5 изречение второ се изменя така:
„В зависимост от избора на осигуреното лице
в заявлението за прехвърляне извлечението
се изпраща с писмо с обратна разписка или
по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) При прекратяване на процедурата за
прехвърляне по реда на чл. 17, ал. 4 заплатената такса подлежи на възстановяване на
осигуреното лице в 14-дневен срок от датата
по ал. 2.“
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „представят в Комисията
за финансов надзор“ се заменят с „оповестяват
на страницата си в интернет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителните дружества
публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за прехвърляне, на
сключваните във връзка с тях осигурителни
договори и на исканията по чл. 17, ал. 3, както
и актуалните документи с основна информация
за осигурените лица.“
§ 20. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се т. 4:
„4. имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния
номер на осигурителния посредник или на
лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. дата на предаване на заявленията по
чл. 5, ал. 2, съответно – дата на анулиране
на заявлението по чл. 5, ал. 4;“
в) в т. 6 думите „съгласно чл. 5, ал. 3, т. 3“
се заменят със „съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. номер на осигу рителния договор и
дата на влизането му в сила, както и дата на
уведомленията по чл. 7, ал. 5;“
д) създава се нова т. 11:
„11. номер и дата на искането за оттегляне
на заявлението за промяна на участие;“
е) създава се т. 12:

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

„12. данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 11 (име, номер, район на действие
и населено място);“
ж) досегашната т. 11 става т. 13.
2. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „по чл. 5, ал. 3, т. 3“ се
заменят с „по чл. 5, ал. 6, т. 3“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. номер и дата на уведомленията по
чл. 7, ал. 5;“
в) създава се т. 9:
„9. номер и дата на платежния документ
за заплащане на таксата за прехвърляне;“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:
1. входящ номер и дата на получаване на
заявлението;
2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН,
постоянен и настоящ адрес;
3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
лицето е осигурено;
4. имената на слу ж ител я, приел за явлението, съответно имената и служебния
номер на осигурителния посредник или на
лицето, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице;
5. номер и дата на предаване на заявленията
по чл. 15, ал. 2, съответно дата на анулиране
на заявлението по чл. 5, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 3;
6. дата на връщане на заявлението съгласно
чл. 15, ал. 4, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне
на средства, ако е направен такъв, и основанието за него;
7. номер на осигурителния договор или
допълнителното споразумение и дата на влизането му в сила – за фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, както и
дата на уведомленията по чл. 17, ал. 6;
8. номер и дата на платежното нареждане
и размер на средствата, които са преведени
по сметката на фонда;
9. входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление
или за прехвърляне на средства и номер, дата
и диспозитив на решението по възражението;
10. номер и дата на искането за оттегляне
на заявлението за прехвърляне;
11. данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 10 (име, номер, район на действие
и населено място);
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12. забележки по вписани обстоятелства.“
4. В ал. 6:
а) в основния текст след думите „фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ се добавя „и на фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми“;
б) в т. 6 думите „по чл. 15, ал. 3, т. 3“ се
заменят с „по чл. 15, ал. 4, т. 3“;
в) създава се нова т. 7:
„7. номер и дата на платежния документ за
заплащане на таксата за прехвърляне;“
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по чл. 17, ал. 2 или 3“ се заменят с „по
чл. 17, ал. 6“;
д) досегашните т. 8, 9 и 10 стават т. 9, 10
и 11.
§ 21. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Електронните регистри се водят
в съответствие с наредбата по чл. 123ж, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с
писмена заповед реда и начина за водене на
електронните регистри и служителите, които
извършват вписвания в тях, като се осигурява
еднозначно идентифициране на служителя,
извършил вписването.“
§ 22. Създава се нов раздел VI със следното
съдържание:
„Раздел VI
Задъл жения на пенсионноосиг у рителното
дружество и службата за вътрешен контрол
Чл. 21б. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето
е прехвърлило средства, съответно пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който лицето е продължило да се
осигурява поради отказ по чл. 6, ал. 1 или
2, съответно по чл. 16, ал. 1 – 3, съхраняват
заявленията и свързаните с тях документи за
срок не по-малък от 5 години от приключване
на съответната процедура по реда на чл. 8,
ал. 2 и чл. 18, ал. 2.
Чл. 21в. Пенсионноосигурителното дружество упражнява контрол върху дейността на
своите служители и осигурителни посредници
за спазване на изискванията на тази наредба.
Службата за вътрешен контрол на дружеството
уведомява неговите управителни органи за
всяко констатирано нарушение на наредбата.“
§ 23. Досегашният раздел VI става раздел VII.
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 1 се заличава.
§ 25. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ
С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ
ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.
КОД НА ФОНДА 555
Вх. № __________________________
Дата: __________________________
(попълва се от лицето, приело
заявлението

ДО_____________________________________________
________________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество,
което управлява фонда за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, в който лицето желае да премине)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида
в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _________________________
ЕГН 5555555555 , лична карта № 555555555 ,
издадена на _________________________________от ___________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
___________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: Област ___________________________ Община: ______________________ ПК 5555
Град (село) _________________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: ______________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон ______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _______________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Улица: ____________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________
1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в
_______________________________________________________________________________________________,
управляван от (наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
______________________________________________________________________________________, поради:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

5 наличие на условията по чл. 171, ал. 1 (2) КСО;
1.2. 5 несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на универсалния
1.1.

(професионалния) пенсионен фонд, в който участвам;

1.3. 5 преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който съм осигурен.
2. Заявявам, че желая натрупаните средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в
________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
__________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
3. Известно ми е, че при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната ми партида в друг
универсален (професионален) пенсионен фонд в определени случаи дължа такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на универсалния (професионалния) пенсионен фонд,
в който участвам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми
бъде възстановена по следния начин:

5 на каса в офис на дружеството
5 чрез пощенски запис
5 по банкова сметка IBAN________________________BIC ___________________ при банка_________________
4. Не съм подавал(а) заявление за промяна на участие в друг универсален (професионален) пенсионен фонд.
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5. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми
партида

5 по пощата с писмо с обратна разписка;
5.2 5 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес ____________________.
5.1

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
7. Приложени копия от документи: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Осигурено лице: _________________
(подпис)
*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението:
Име и фамилия ________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________ Подпис: ____________________________
* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо пенсионния фонд, в който лицето желае
да прекрати участието си.

КОД НА ФОНДА

555

Вх. № ________________

Дата: __________________

5 Съгласие за промяна на участието
5 Отказ за промяна на участието, тъй като:
5 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
5 получени са заявления за промяна на участие на същото осигурено лице от различни дружества
5 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:
5 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени
удостоверителни документи

5 посоченото ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
5 не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие
______________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението)
Дата: ___________________

Подпис и печат: _________________

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна
на участие от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на
отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.
МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, първият за пенсионноосигурителното дружество,
в чийто фонд лицето желае да премине.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в
който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за
прекратяване на участието се отбелязва със знак „Х“.
4. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в
който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
5. В т. 1, 3 и 4 се подчертава съответният фонд (универсален или професионален) за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
6. В т. 3 и 5 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
7. В т. 7 се описват приложените към заявлението документи.“
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§ 26. Създава се приложение № 1а към чл. 3, ал. 10:
„Приложение № 1а
към чл. 3, ал. 10
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
№

Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за
ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

... %

2.

... %

3.
... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)
І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие имате право свободно да изберете в кой универсален, съответно професионален пенсионен фонд
да се осигурявате и не сте длъжен да се съобразявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални
дейци или други лица.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните
акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или
да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за промяна на участие е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина
за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН
(www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичането на две години от сключването
на първия Ви осигурителен договор или от датата на служебното Ви разпределение. Извън този случай
Вие можете да се прехвърлите от всеки следващ фонд след изтичане на една година от влизане в сила
на осигурителния договор с дружеството, което го управлява.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за промяна на
участие в тримесечен срок от личното Ви уведомяване или публикацията в 2 централни всекидневника,
с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания
от него фонд, където сте осигурен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма.
Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр
да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте
осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към
заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните
документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг
документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод,
промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице,
и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие.
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Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор
с „новото“ дружество. Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен
(„старото“ дружество), се прекратява и договорът Ви с „новото дружество“ влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и
в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да
удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер
и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от договора. При подаване на електронно заявление,
електронно копие от него и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството,
ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
„Старото“ дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то е без нотариална заверка на подписа
(съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени
или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“ дружество е длъжно да анулира заявлението
Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник
писмено срещу подпис (съответно – по електронен път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
– е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето
участие.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към
заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите
заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Заявлението Ви ще бъде разгледано след изтичането на календарното тримесечие, през което сте го
подали, с оглед изискването фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие. В началото на месеца, следващ това тримесечие, проверете в „новото“ дружество дали заявлението
Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо
е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени
доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и
заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество
е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, възражението може
да се подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В такъв случай към него
се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви
уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за промяна на участие бъде прието от „старото“ дружество, съответно то
отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се
конкретният размер на таксата).
Такса не се дължи, когато се прехвърляте поради несъгласие с изменения в правилника на фонда,
които не произтичат от промени в нормативната уредба.
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа
от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите
сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“
дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно
т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката
на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). Ако не
платите таксата в срок, няма да можете да промените участието си. Също така при плащане по банков
път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида на фонда,
от който се прехвърляте.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата
по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата
с писмо с обратна разписка, или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса,
процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор не
влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата
да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
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9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не
е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май – за
лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август – за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември – за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие,
15 февруари – за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година,
или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата
„старото“ дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от
избора Ви в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка
или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
10.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
10.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда
№

Инвестиционни инструменти

1

Дългови ценни книжа

2

Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)

3

Банкови депозити

Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)

4

Инвестиционни имоти
10.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между
стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така
и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години

Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък
от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът
е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично
се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
10.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението
на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на
доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна
година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя
тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на
инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на
инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..)
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове
можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет
информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за
всеки управляван от него ФДЗПО. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
11. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки:
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Удръжка от всяка осигурителна вноска

...%

Инвестиционна такса от стойността на нетните активи на фонда

...%

Такса при прехвърляне в друг ФДЗПО
...лв.
(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)
12. Гаранции
Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да постигне минимална доходност при управление
на активите на фонда, която може да бъде положителна или отрицателна. Следва да имате предвид,
че предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не Ви
гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите
пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.
В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– .... (наименование на ПОД)
– попечителския съвет на .... (наименование на фонда)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността,
в която са изложени.
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, Този документ е изготтехните разпоредби имат предимство пред този документ!
вен на .... г.

“

§ 27. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1

....................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
....................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)

СПРАВКА
за подадените заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства
За периода от:
№

Наименование
на фонда, в
който лицата
желаят да прекратят участието си

1
1
2
3
.
..
…
…
…
ОБЩО:

2

до:
Подадени заявления до
дружеството
общо

3

отказани от
други дружества на основание
чл. 6,
ал. 1

чл. 6,
ал. 2

4

5

Възражения за преразглежда- Прекратени Влезли в Прехвърлене на отказ
процедури сила до- ни средства
на осн.
говори
от други
подадени
разгледани от
чл. 7,
фондове
до дружедружествата,
ал. 7
(лв.)
ството
произнесли се с
отказ

6

отменени
откази

потвърдени
откази

7

8

9

10

11
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1
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Получени заявления от
други дружества
общо

3

Възражения за преразглежда- Прекратени Влезли в Прехвърлене на отказ
процедури сила до- ни средства
на осн.
говори
в други
отказани от
получени
разгледани от
чл. 7, ал. 7
фондове
дружеството на от други
дружеството
(лв.)
основание
дружества
чл. 6,
ал. 1

чл. 6,
ал. 2

4

5

6

отменени
откази

потвърдени
откази

7

8

9

10

11

1
2
3
.
ОБЩО:

В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за
неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли
в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата: ................................................
Изготвил: ........................................

Ръководител: ................................................

(име, фамилия и подпис)

(име, фамилия и подпис)“

§ 28. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1
ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ
С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ
ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.
Вх. № ___________________
Дата: ___________________
(попълва се от
заявлението )

лицето, приело

ДО_________________________________________
____________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето
желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _________________________
ЕГН 5555555555 , лична карта № 555555555 ,
издадена на _________________________________от ___________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
___________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: Област ___________________________ Община: ______________________ ПК 5555
Град (село) _________________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: ______________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон ______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _______________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Улица: ____________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _________
1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в
___________________________________________________________________________________________________,
управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)
________________________________________________________________________________, както следва:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
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1.1. 5 Натрупани средства от лични вноски:
1.1.1. осигурителен договор № ________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.1.2. осигурителен договор № ________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.2. 5 Натрупани средства от вноски на работодател
1.2.1. осигурителен договор № _________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.2.2. осигурителен договор № ________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.3. 5 Натрупани средства от вноски на друг осигурител
1.3.1. осигурителен договор № _________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.3.2. осигурителен договор № _________________________ 5 частично – ____________________лв.
или
5 цялата натрупана по договора сума
1.4. 5 Всички натрупани по индивидуалната ми партида средства, с изключение на тези от вноски на
работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам,
че средствата по партидата ми са натрупани от: 5 лични вноски
5 вноски на работодател
5 вноски на друг осигурител
2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване поради:
2.1. 5 възможността да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в друг фонд (веднъж
в рамките на календарната година);
2.2. 5 възможността да прехвърля натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в
друг фонд по партида на съпруга(та) ми или на друг мой роднина по права линия (веднъж в рамките на
календарната година);
2.3. 5 несъгласие с направени изменения в правилника за организацията и дейността на фонда, в който съм
осигурен;
2.4. 5 преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда, в който съм
осигурен.
3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в _______
________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
4. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг фонд в определени
случаи дължа такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който се осигурявам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми
бъде възстановена по следния начин:
5 на каса в офис на дружеството
5 чрез пощенски запис
5 по банкова сметка IBAN _______________________________ BIC ___________________________ при банка
________________________
5. В случаите по т. 2.2 желая средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в посочения
в т. 3 фонд по индивидуална(и) партида(и) на _________________________________________________________
и на _______________________________________________________________________________________________
(трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен)
Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удържан данък по чл. 38, ал. 8, т. 4 ЗДДФЛ върху подлежащата
на прехвърляне сума, с изкл. на тази част от нея, която съответства на частта от вноските, за които не съм
ползвал данъчно облекчение по реда на чл. 19 ЗДДФЛ. За установяване на необлагаемата част от сумата
следва да представя писмена декларация по чл. 65, ал. 8 ЗДДФЛ пред пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, от който се прехвърлят средствата ми.
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6. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида
6.1 5 по пощата с писмо с обратна разписка;
6.2 5 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес __________________.
7. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
8. Приложени копия от документи: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Осигурено лице: ______________________
(подпис)
*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението
Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________
Подпис : _________________________
* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно

осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства.

Вх. № ________________

Дата: __________________

5 Съгласие за прехвърляне на средствата
5 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като:
5 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
5 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
5 в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
5 Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:
5 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни

документи
5 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни
документи
5 в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2
КСО
5 в т. 1.1 – 1.3 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада
с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в
заявлението източник на средства
5 не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247,
ал. 3 КСО)

______________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)

Дата: ___________________

Подпис и печат: _______________________________

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне
от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен
срок от получаването му в дружеството.

М О Л Я Н Е П О П Ъ Л В А Й Т Е , П Р Е Д И Д А С Т Е П Р О Ч Е Л И У К А З А Н И Я ТА П О - Д О Л У !
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за
пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното
дружество, в който лицето желае да прехвърли средствата си.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
3.1. Със знак „Х“ се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят – натрупани
средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.
3.2. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор и размерът на натрупаните
средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се
прехвърлят в пълен размер, със знак „Х“ се отбелязва „цялата натрупана по договора сума“ и не се посочва
размерът є.
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3.3. В случай че лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за
които не са налице ограничения за това, със знак „Х“ се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва видът
на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите
и точният размер на средствата.
4. В т. 2 със знак „Х“ се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.
5. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване,
в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
6. В т. 4 и 6 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно
за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
7. В т. 8 се описват приложените към заявлението документи.“

§ 29. Създава се приложение № 3а към чл. 11, ал. 4:
„Приложение № 3а
към чл. 11, ал. 4
ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ КАТО
ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ
С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.
Вх. № _________________
Дата: _________________
(попълва се от
заявлението )

лицето, приело

ДО __________________________________________________
______________________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да прехвърли
средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми
Име______________________ Презиме __________________________ Фамилия _______________________________
ЕГН 5555555555, лична карта № 555555555,
издадена на ________________________________ от _____________________________________________________
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):
____________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: Област ___________________________ Община:_________________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________
Улица: __________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _______
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: _________________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _________________________________________
Улица: ________________________ № _____ Блок ______ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон __________
1. Заявявам, че желая поради прекратяване на правоотношението ми с предприятието осигурител да
прехвърля на основание чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване натрупани средства от лични
вноски по индивидуалната ми партида в
______________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
_______________________________________________________________________________________, във връзка с
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
осигурителен договор № ____________________________________________________________________________
(посочва се № на договора на предприятието осигурител, във връзка с който са правени лични вноски)
5 частично – ____________________ лв. или
5 цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор.
2. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в
_____________________________________________________________________________________, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
3. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг фонд трябва да
заплатя такса, чийто размер е определен в правилника за организацията и дейността на фонда, в който се
осигурявам, като не може да надхвърля 20 лв.
В случай че процедурата за промяна на участие бъде прекратена, желая внесената от мен такса да ми
бъде възстановена по следния начин:
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5 на каса в офис на дружеството
5 чрез пощенски запис
5 по банкова сметка IBAN______________________BIC ___________________ при банка_____________________
4. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида
4.1 5 по пощата с писмо с обратна разписка;
4.2 5 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес _______________________.
5. Получих документ с основна информация за осигурените лица.
6. Приложени копия от документи: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Осигурено лице: _________________
(подпис)
*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел заявлението

Име и фамилия ___________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност _______________________________

Подпис : _______________________

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми, от който лицето желае да прехвърли средства.

Вх. № ________________

Дата: __________________

5 Съгласие за прехвърляне на средствата
5 Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 КСО
5 Отказ за разглеждане на заявлението за прехвърляне, тъй като:
5 имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни
документи
5 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни
документи
5 в т. 1 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният
номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор
осигуреното лице не е внасяло лични вноски

__________________________________________________________________________________________________
(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)
Дата: ___________________

Подпис и печат: __________________

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне
от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен
срок от получаването му в дружеството.

М О Л Я Н Е П О П Ъ Л В А Й Т Е , П Р Е Д И Д А С Т Е П Р О Ч Е Л И У К А З А Н И Я ТА П О - Д О Л У !
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсион-

ноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество,
в който лицето желае да прехвърли средствата си.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето се осигурява. Задължително се посочват номерът
на договора на предприятието осигурител, във връзка с който са правени лични вноски, и размерът на
натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че се прехвърлят всички натрупани средства
от лични вноски по даден осигурителен договор, със знак „Х“ се отбелязва „цялата натрупана сума от
лични вноски във връзка с този договор“ и не се посочва размерът й.
4. В т. 2 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото
го пенсионноосигурително дружество.
5. В т. 3 и 4 със знак „Х“ се посочва избраният от лицето начин за възстановяване на таксата, съответно за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
6. В т. 6 се описват приложените към заявлението документи.“
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§ 30. Създава се приложение № 3б към чл. 13, ал. 3:
„Приложение № 3б
към чл. 13, ал. 3
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
№

Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

... %

2.

... %

3.

... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
Вие можете свободно да прехвърляте натрупаните по индивидуалната Ви партида средства от лични
вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, а средствата от вноски на
работодател или друг осигурител – само ако те не са предвидили ограничение за прехвърлянето им.
Ограниченията за прехвърляне, направени от работодател, не се прилагат, ако осигурителният договор
с работодателя или трудовото Ви правоотношение с него са прекратени.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните
акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или
да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна
на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да се прехвърлите в друг ДПФ не повече от веднъж в рамките на една календарна
година.
Вие можете да се прехвърлите независимо от периода на участие във фонда в следните случаи:
– при несъгласие с извършени промени в правилника му, ако подадете заявление за прехвърляне в
тримесечен срок от личното Ви уведомяване или публикацията в 2 централни всекидневника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания
от него фонд, където сте осигурен.
Също така Вие имате право веднъж в рамките на 1 календарна година да прехвърлите натрупаните
от лични вноски средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен.
3. Подаване на заявлението и сключване на осигурителен договор или допълнително споразумение
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който
желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна форма.
Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му екземпляр
да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който сте
осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към
заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните
документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг
документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод,
промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в
тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
При прехвърляне на средства на Вашия съпруг или на Ваши роднини по права линия до втора степен
е необходимо да приложите към заявлението собственоръчно заверени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
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Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие се подписва и осигурителен договор
с „новото“ дружество (съответно допълнително споразумение – при наличие на вече сключен друг договор за осигуряване в същия фонд). Договорът Ви (съответно допълнителното споразумение) с „новото“
дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от
„новото“ дружество.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него и в
осигурителния договор, съответно допълнителното споразумение, определените за дружеството данни.
Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне екземпляр от заявлението и от
договора. При подаване на електронно заявление, електронно копие от него и от осигурителния договор,
подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество), няма да приеме заявлението Ви, ако
то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“
дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с
обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен
път с електронен подпис).
„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:
– нямате право на прехвърляне съгласно т. 2;
– в осигурителния договор на работодателя/другия осигурител, който Ви е осигурявал, е предвидено
ограничение за прехвърляне на средствата, натрупани от техни вноски.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към
заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато
желаете да прехвърлите всички натрупани по индивидуалната Ви партида средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството
или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;
– при прехвърляне на средства на съпруг или роднини към заявлението не са приложени копия от
документите, удостоверяващи брачната или родствената връзка.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите
заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за прехвърляне
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФ за
всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия
работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество, дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете
да подадете възражение чрез „новото“ дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за
това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а
при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните
документи, удостоверяващи съответните данни. „Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението
си по подаденото от Вас възражение с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да се
подаде по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В такъв случай към него се
прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви
уведоми за решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за прехвърляне бъде прието от „старото“ дружество, съответно то отмени
отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се конкретният
размер на таксата).
Такса не се дължи, когато:
– се прехвърляте поради несъгласие с изменения в правилника на фонда, които не произтичат от
промени в нормативната уредба;
– при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или управлявания от
него ДПФ.
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа
от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите
сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“
дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно
т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката
на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай
че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане
по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида
на фонда, от който се прехвърляте.
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7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата
по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата
с писмо с обратна разписка или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“
дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата по прехвърлянето Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор (допълнително
споразумение) не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата
да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца,
следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ
тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви
изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФ .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на
следните осигурителни плащания:
– лична пожизнена пенсия за старост
– лична срочна пенсия за старост
– лична пожизнена пенсия за инвалидност
– лична срочна пенсия за инвалидност
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
– наследствена пенсия на ... (посочват се категориите лица съобразно предвиденото в правилника на
фонда)
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице
или на пенсионер
(Посочват се само продуктите, които дружеството предлага. При предлагане на различни видове продукти в рамките посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички
видове продукти.)
11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда
№

Инвестиционни инструменти

1

Дългови ценни книжа

2

Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)

3

Банкови депозити

4

Инвестиционни имоти

Инвестиционни ограничения на фонда
(% от активите)

11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между
стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така
и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък
от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът
е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично
се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
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11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението
на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на
доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна
година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя
тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на
инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на
инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..).
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове
можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа
за управлявания от него ДПФ. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки:
Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида

... лв.

Удръжка от всяка осигурителна вноска

... %

Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата

... %

Такса при прехвърляне в друг ДПФ

... лв.

Такса при пълно или частично изтегляне на средствата от индивидуалната партида
преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност

... лв.

Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж
годишно

... лв.

(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)

13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване на
осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените
средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите
пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.
В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– .... (наименование на ПОД)
– консултативния съвет на .... (наименование на фонда)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността,
в която са изложени.
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор, Този документ е изтехните разпоредби имат предимство пред този документ!
готвен на .... г.
“
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§ 31. Създава се приложение № 3в към чл. 13, ал. 3:
„Приложение № 3в
към чл. 13, ал. 3
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
(лого на ПОД)

(наименование на ПОД)
(наименование на фонда)

Акционери, притежаващи 10 и над 10 на сто от капитала на ...(наименование на ПОД)
№

Име, презиме, фамилия за ФЛ/наименование и ЕИК за ЮЛ

Размер на участието в капитала

1.

... %

2.

... %

3.

... %
(При необходимост се добавят допълнителни редове! За физическите лица не се попълва ЕГН!)

І. Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (ДПФПС)
1. Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен
При прекратяване на правоотношението Ви с предприятието осигурител Вие имате право свободно да
изберете в кой ДПФПС да прехвърлите средствата по индивидуалната Ви партида, натрупани от Вашите
лични вноски, без да сте длъжни да се съобразявате с препоръките на когото и да било.
Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните
акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или
да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.
Процедурата за прехвърляне е подробно уредена в Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна
на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Актуалният текст на наредбата можете да намерите на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).
2. Случаи, в които имате право да се прехвърлите
Вие имате право да прехвърлите средствата, натрупани от Вашите лични вноски, при прекратяване
на правоотношението Ви с предприятието осигурител, или част от тях, в друг ДПФПС, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество.
3. Подаване на заявлението
Заявлението се подава в офис на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете („новото“ дружество), чрез негов осигурителен посредник или в електронна
форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът Ви върху първия му
екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен
подпис. При промяна във Вашите имена или ЕГН, с които сте регистриран в пенсионния фонд, в който
сте осигурен, в случай че не сте уведомили дружеството за промяната, е необходимо да приложите към
заявлението заверени от Вас (при подадено електронно заявление – сканирани) копия от официалните
документи, удостоверяващи това обстоятелство:
– при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес, или друг
документ, съгласно действащото в страната законодателство;
– при промяна на имената – удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод,
промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг документ, съгласно действащото в страната законодателство.
Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице, и в
тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за прехвърляне.
Лицето, което приема заявлението, е длъжно да му постави входящ номер и да попълни в него определените за дружеството данни. Служителят на дружеството е длъжен да удостовери приемането с
име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник – с име, служебен номер и подпис, и да Ви върне
екземпляр от заявлението. При подаване на електронно заявление, електронно копие от него, подписано
с електронния подпис на дружеството, ще бъде изпратено на Вашия e-mail адрес.
4. Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който сте осигурен
Дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото“ дружество) няма да приеме заявлението Ви, ако
то е без нотариална заверка на подписа (съответно – електронното заявление не е подписано с квалифициран електронен подпис), с непопълнени или неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото“
дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с
обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно – по електронен
път с електронен подпис).
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„Старото“ дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато нямате право на прехвърляне
съгласно т. 2.
Извън това „старото“ дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:
– Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към
заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
– в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор не сте внасяли лични вноски.
Отказът на „старото“ дружество се изпраща до „новото“ дружество, от което имате право да получите
заверено (съответно – електронно) копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.
5. Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие
Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в друг ДПФПС
за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия
работен ден на следващия месец. В началото на месеца, следващ месеца, през който сте подали заявлението, проверете в „новото“ дружество дали заявлението Ви е уважено от „старото“ дружество, или по
него е постановен отказ. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото“ дружество.
Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички
писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена
или ЕГН – и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.
„Старото“ дружество е длъжно да Ви изпрати решението си с писмо с обратна разписка.
Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, възражението може да
се подаде по електронен път, подписано с електронен подпис. В такъв случай към него се прилагат
сканирани копия от документите в подкрепа на възражението, а „старото“ дружество ще Ви уведоми за
решението си по електронен път.
6. Заплащане на такса за прехвърляне
В случай че заявлението за промяна на участие бъде прието от „старото“ дружество, съответно то
отмени отказа си, е необходимо да му заплатите такса за прехвърляне в размер на ...лв. (посочва се
конкретният размер на таксата).
Таксата се заплаща в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа
от средствата по индивидуалната Ви партида. Актуална информация за адресите на офисите и банковите
сметки, по които се заплаща таксата за прехвърляне, е оповестена на интернет страницата на „старото“
дружество. Таксата се заплаща в срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата съгласно
т. 9. При плащане по банков път таксата се счита за надлежно платена, когато е постъпила по сметката
на дружеството в този срок (т.е. на практика е необходимо да я внесете няколко дни по-рано). В случай
че таксата не бъде платена в срок, процедурата по прехвърляне се прекратява. Също така при плащане
по банков път е необходимо да отбележите в платежния документ трите си имена и ЕГН, както и вида
на фонда, от който се прехвърляте.
7. Оттегляне на подаденото заявление
Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата
по т. 9, като подадете в „новото“ дружество искане по образец. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата
с писмо с обратна разписка или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.
8. Прекратяване на процедурата
Когато е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението от страна на „старото“ дружество, Вие сте оттеглили подаденото заявление или не сте платили в срок дължимата такса, процедурата
по прехвърляне се прекратява. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за прехвърляне.
В случай че сте заплатили такса за прехвърляне, но процедурата Ви е прекратена, имате право таксата
да Ви бъде възстановена в 14-дневен срок от датите по т. 9.
9. Прехвърляне на средствата
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца,
следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ
тази дата. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото“ дружество трябва да Ви
изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с
квалифициран електронен подпис.
ІІ. Основни характеристики на пенсионния фонд
10. Осигурителни плащания
При осигуряване в ДПФПС .... (посочва се конкретното наименование на фонда) Вие имате право на
следните осигурителни плащания:
– лична срочна пенсия за старост
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида
– еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице
или на пенсионер.
(При предлагане на различни видове продукти в рамките на посочените по-горе категории – напр. различни видове срочни пенсии – се посочват всички видове продукти.)
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11. Основни данни за инвестициите на пенсионния фонд
11.1. Инвестиционна цел на фонда
(Посочва се инвестиционната цел на фонда, определена в неговия правилник.)
11.2. Инвестиционни ограничения съгласно правилника на фонда
№

Инвестиционни инструменти

1

Дългови ценни книжа

2

Дялови ценни книжа (акции, права и дялове)

3

Банкови депозити

4

Инвестиционни имоти

Инвестиционни ограничения на фонда (% от активите)

11.3. Доходност на пенсионния фонд
Постигнатата доходност на фонда за съответната година в процент се определя, като разликата между
стойността на един дял, валидна за последния работен ден на годината, и стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за
последния работен ден на предходната година. Стойността на един дял може както да се увеличава, така
и да намалява в резултат на постигнатия положителeн или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Постигната номинална доходност за последните 5 години
Представя се хистограма на доходността с данни за всяка календарна година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък
от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на дейност от фонда само за
пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът
е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя тази информация. Изрично
се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък от 5 години, съответно за
непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
11.4. Инвестиционен риск на пенсионния фонд
Инвестиционният риск се характеризира с променливостта на постигнатата доходност от управлението
на активите на фонда. Показател за измерване на инвестиционния риск е стандартното отклонение на
доходността. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на променливост (волатилност) на постигнатата доходност и съответно по-голям риск.
Стандартно отклонение на доходността за последните 5 години
Представя се хистограма на стандартното отклонение на доходността с данни за всяка календарна
година от предходния петгодишен период (актуализира се ежегодно). В случай че фондът е осъществявал
дейност за период, по-кратък от 5 години, се представя графика с данни за периода на осъществяване на
дейност от фонда само за пълните календарни години, като този период се посочва в заглавието на графиката. В случай че фондът е осъществявал дейност за период, по-кратък от 1 година, не се предоставя
тази информация. Изрично се посочват причините за предоставяне на информация за период, по-кратък
от 5 години, съответно за непредоставянето є.
Посочените резултати се отнасят за минал период и не следва да се считат като обещание за бъдещи
резултати.
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на
инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на
инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и на неговата страница в интернет (www…..)
Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове
можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
До 31 март всяка година пенсионноосигурителното дружество публикува на своята страница в интернет информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа
за управлявания от него ДПФПС. Информацията се изготвя по данни към края на предходната година.
12. Такси и удръжки
При управлението на фонда ПОД .... събира следните такси и удръжки
Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида

... лв.

Удръжка от всяка осигурителна вноска

... %

Инвестиционна такса от дохода, реализиран от инвестирането на средствата

... %

Такса при прехвърляне в друг ДПФПС

... лв.

Такса за предоставяне на извлечение от индивидуалната партида повече от веднъж
годишно
(посочват се изчерпателно всички такси и удръжки съгласно правилника на фонда)

... лв.
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13. Гаранции
Следва да имате предвид, че при осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми на осигурените лица не се гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства.
Вие можете да получите допълнителна информация за дейността на ПОД
– на тел. ... (тел. за контакти на ПОД);
– www..... (интернет страница на ПОД);
– от неговите осигурителни посредници и служители;
– от Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).
Вие можете да се запознаете с документите с основна информация за осигурените лица на останалите
пенсионноосигурителни дружества на техните интернет страници.
В случай че считате, че Вашите права са нарушени, Вие можете да подадете жалба до:
– ..... (наименование на ПОД)
– Комисията за финансов надзор
– омбудсмана на Република България
– съда.
Вие можете да изберете всяка от тези възможности, като не сте длъжен да следвате последователността, в която са изложени.
Моля, прочетете внимателно правилника на фонда и Вашия осигурителен договор,
техните разпоредби имат предимство пред този документ!

Този документ е
изготвен на .... г.
“

§ 32. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 19, ал. 1
.................................................................................................................................................................................
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.................................................................................................................................................................................
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонда за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)
СПРАВКА
за подадените заявления и прехвърлените средства от един в друг доброволен пенсионен фонд/доброволен пенсионен фонд по професионални схеми
За периода от:
до:
№

НаимеПодадени заявления
Възражения за
нование
до дружеството за
преразглеждане на
на фонда,
периода
отказ
от който
общо откази от дру- пода- разгледани от
лицата
ги дружества дени дружествата,
желаят
на основание
до
произнесли
да прехдрусе с отказ
върлят
жечл. 16, чл. 16,
отмепосредства
ствоал. 1
ал. 2
нени твърто
или 3
отка- дени
зи
откази

1
1
2
3
.
..
…
…
ОБЩО:

2

3

4

5

6

7

8

Прекратени
процедури на
осн. чл. 17,
ал. 4

9

Влезли в
Брой
Прехвърлени
сила долица, за
средства от
говори и
които са други фондове
допълнипрехвър(лв.)
телни спо- лени средразумения
ства

10

11

12
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Наименование
на фонда,
в който
лицата
желаят да
прехвърлят средства

общо

2

3

1

Получени заявления от
други дружества за периода
откази от дружеството на основание
чл. 16,
ал. 1

чл. 16,
ал. 2
или 3

4

5

ВЕСТНИК

Възражения за преразглеждане на отказ
полу- разгледани от
чени
дружеството
от
други
друже- отме- потвърнени
дени
ства
отка- откази
зи
6

7

8
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Прекратени
процедури
на осн.
чл. 17,
ал. 4

Влезли
в сила
договори
и допълнителни
споразумения

9

10

Брой
Прехвърлелица, за
ни средства
които са
в други
прехвърфондове
лени сред(лв.)
ства

11

12

1
2
3
.
..
…
…
ОБЩО:

В забележка се посочват:
– броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 – 10, както и причините за
неотразяването им в таблицата;
– броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.
Дата:
Изготвил: .................................................
Ръководител: ..............................................
(име, фамилия и подпис)
(име, фамилия и подпис)“

§ 33. Създава се приложение № 5 към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3:

„Приложение № 5
към чл. 7, ал. 2 и чл. 17, ал. 3
КОД НА ФОНДА 555
Вх. № __________________________
Дата: __________________________
(попълва се от лицето, приело
заявлението)

ДО____________________________________________
_______________________________________________
(наименование на пенсионноосигурителното дружество,
до което е било подадено заявление за промяна на участие, съответно заявление за прехвърляне)

ИСКАНЕ
за оттегляне на заявление за промяна на участие/заявление за прехвърляне
Име __________________ Презиме ___________________________ Фамилия _____________________________
ЕГН/ЛН/ЛНЧ __________________________, лична карта/легитимационен документ на чужденец __________,
______________________________
издаден(а) на ____________________________от _____________________________________________________
Постоянен адрес: Област _________________________ Община: ____________________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. ______________________________________
Бул./ул.: ___________________________ № _____ Бл. ______ Вх. _____Ет. _____ Ап. _____ Тел.______________
Настоящ адрес: Област ___________________________ Община: ____________________________ ПК 5555
Град (село) ___________________________________________ ж.к. _______________________________________
Бул./ул.: ___________________________№ _____ Бл. ______ Вх. _____ Ет. _____ Ап. _____ Тел.______________
На основание чл. 7, ал. 2, чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество (Наредба № 3) оттеглям заявление вх. № __________________ от _______________ г. за промяна
на участие/прехвърляне в _______________________________________________________________________________
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)
и желая процедурата по промяна на участие (прехвърляне на средствата ми) да бъде прекратена.
Осигурено лице: ______________________
(подпис)
*Попълва се от осигурителен посредник или служител на дружеството, приел искането:
Име и фамилия _________________________________________________________________________________
Служебен номер/длъжност ______________________________
Подпис: ___________________________

С Т Р.
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Указания за попълване на искането
1. Искането се подава на хартиен носител с
нотариална заверка на подписа в офис на дружест
вото, чрез негов осигурителен посредник или по
пощата с писмо с обратна разписка или като
електронен документ, подписан с квалифициран
електронен подпис от осигуреното лице.
2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато
той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. При подаване на искането в офис на дружеството или чрез осигурителен посредник лицето,
което го приема, попълва определените за него
данни и незабавно дава на осигуреното лице
входящ номер.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Пенсионноосигурителните дружества
съобразяват правилниците за организацията
и дейността на управляваните от тях фондове
за допълнително пенсионно осигуряване с
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тази наредба и ги представят за одобрение
в Комисията за финансов надзор в срок до
15 ноември 2011 г.
§ 35. Заявленията за промяна на участие
или за прехвърляне на средства, подадени до
31 декември 2011 г., се разглеждат по реда,
действащ до влизане в сила на тази наредба.
§ 36. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г. с изключение на § 34, който влиза в
сила три дена след обнародване на наредбата
в „Държавен вестник“.
§ 37. Наредбата се издава на основание
чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 6, чл. 331, ал. 5, т. 2
и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално
осигуряване и е приета с Решение № 128-Н
от 31 август 2011 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
10825
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 931
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 93 от Закона за електронните съобщения във връзка със Решение № 705
от 4.08.2011 г. и протоколно решение № 2 от
15.09.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията реши:
1. Обявява търг с тайно наддаване за издаване
на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS,
с национа лно покритие, при използване на
индивидуално определен ограничен ресурс от
радиочестотния спектър – 2 × 15 MHz (FDD) в
обхват 2 GHz, със срок 15 години.
2. В т ърга могат да у частват физическ и
лица – еднолични търговци, и юридически лица,
които да отговарят на следните изисквания, респективно ограничения:
2.1. Кандидатът е необходимо да притежава
опит в осъществяване на обществени електронни
съобщения (за опит се приема и осъществяването на обществени електронни съобщения от
свързани с кандидата лица по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон).
2.2. Кандидатът е необходимо да е реализирал над 3 000 000 лв. годишен оборот за 2010 г.
(оборотът може да е реализиран и от свързани с
кандидата лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон).
2.3. Кандидатът, в случай че не е местно
юридическо лице или юридическо лице, регистрирано в държава – членка на Европейския съюз,
се задължава, ако спечели търга, да регистрира
местно юридическо лице, което е 100 % негова
собственост, на което Комисията за регулиране на
съобщенията ще прехвърли разрешението и което
единствено ще има правото да осъществява електронни съобщения въз основа на разрешението.
2.4. В търга не могат да участват лица, които
имат изискуеми задължения към КРС.
2.5. В търга не могат да участват лица, които
са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
3. Тръжните книжа, утвърдени с решение на
Комисията за регулиране на съобщенията, могат
да се закупят на адрес: Комисия за регулиране
на съобщенията (КРС), София, ул. Гурко 6, ет. 2,
стая № 203, всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и
от 13 до 17 ч. в срок, започващ да тече от първия
работен ден, следващ деня на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“, и изтичащ
на 21 октомври 2011 г. включително.
4. Таксата за закупуване на тръжните книжа
е 4000 лв. в съответствие с чл. 9, ал. 1, т. 12.1 от
Тарифата за таксите, които се събират от КРС

за 2011 г. по Закона за електронните съобщения,
приета с ПМС № 336 от 29.12.2010 г. (ДВ, бр. 3 от
2011 г.). Тази такса се заплаща предварително в
брой в касата на КРС – етаж 2, стая № 208, или
се внася по банкова сметка на КРС: титуляр:
Комисията за регулиране на съобщенията; IBAN
сметка: BG78 BNBG 9661 30 001226 01; BIC код:
BNBG BGSD; банка: Българска народна банка,
пл. Княз Александър Първи 1.
5. При закупуване на тръжните книжа законните или изрично упълномощените представители на
заинтересованите лица са длъжни да представят:
документ за самоличност и документ, удостоверяващ тяхната представителна власт (за пълномощниците – нотариално заверено пълномощно,
а за законните представители – удостоверение
за актуално състояние или друго извлечение от
съответния регистър, удостоверяващо правото
им да представляват заинтересованите лица),
и копие от платежния документ по т. 4 от това
решение, след което подписват декларация за
опазване поверителността на информацията, която
се съдържа в тръжните книжа, като последната
се прилага към регистъра по т. 6.
6. Упълномощен служител от администрацията
на КРС завежда данните на законните или изрично упълномощените представители на лицата
по т. 2 от това решение в нарочен „Регистър на
лицата, закупили тръжни книжа“, след което им
предава тръжните книжа с приемно-предавателен
протокол. Данните от регистъра са публични.
7. Срокът за подаване на заявления за участие
в търга по т. 1 е най-късно до 17 ч. на 14 ноември 2011 г.
8. Заявленията се приемат всеки работен
ден от 9,30 до 12,30 ч. и от 13 до 17 ч. в сградата на КРС, ет. 2, стая № 203. Всяко заявление
се комплектува с всички изискуеми съгласно
тръжните книжа приложения и други документи
(документите се подават на български език в два
екземпляра – оригинали и заверени от заявителя
копия), които се поставят предварително в един
или повече непрозрачни запечатани и надписани
пликове, всеки скрепен с печата на заявителя. При
подаване на повече от един плик пликовете се
номерират. Заявленията се подават от законните
или изрично упълномощените представители на
лицата по т. 2 от това решение. Заявления могат
да подават само лица, закупили тръжни книжа
по т. 3 от това решение.
9. Заявленията заедно с приложените пликове с
документи се приемат от упълномощен служител
от администрацията на КРС срещу документ за
внесен депозит за участие в търга и се завеждат
по общия ред, както и в нарочен „Регистър на
лицата, подали заявление за участие в търга“.
Данните от регистъра са публични.
10. Депозитът за участие в търга е 2 000 000 лв.
и се внася по банковата сметка на КРС: титуляр:
Комисията за регулиране на съобщенията; IBAN
сметка: BG16 BNBG 96613300122601; BIC код:
BNBG BGSD; банка: Българска народна банка,
пл. Княз Александър Първи 1.
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11. Нача л нат а т р ъ ж на цена е в ра змер
49 500 000 лв., а стъпката за наддаване в търга – 1 000 000 лв.
12. Търгът ще започне в 10 ч. на 7 декември
2011 г. в София, в сградата на Комисията за
регулиране на съобщенията, пл. Славейков 11,
и ще протече по начин, описан в тръжните книжа – „Правила за провеждане на търга“.
13. Търгът ще се проведе на български език,
като всеки участник има право да използва преводач по време на провеждане на търга.
10915

Председател: В. Божков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 573
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: ПИ № 496, кв.
19, м. Бул. Ломско шосе, ул. Борба, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, с АчОС № 1106 от 12.03.2003 г. с право
на собственост върху ПИ № 496; УПИ II-408,
кв. 18а, м. Бул. Ломско шосе, ул. Недко войвода, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АчОС № 1405 от 21.09.2006 г.,
с право на собственост върху УПИ II-408; УПИ
IV – общ., кв. 18, м. Бул. Ломско шосе, ул. Недко
войвода, с АчОС № 1594 от 25.08.2008 г., с право
на собственост върху УПИ IV – общ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
10883

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1873
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 302 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I-8, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземления имот.
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2. Начална тръжна цена – 357 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10888
РЕШЕНИЕ № 1874
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, с право на собственост
върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 900 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 90 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.10.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10884
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РЕШЕНИЕ № 1883
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 364 от 9.06. 2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.11.2011 г. в 12 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сгради с УПИ,
ж.к. Дружба 1, м. Гара Искър, кв. 16, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 770 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 77 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10889
РЕШЕНИЕ № 1886
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 975 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда с поземлен имот, с. Пасарел, м. Елако,
им. 257, масив 259, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10890
РЕШЕНИЕ № 1890
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 391 от 23.06.2011 г.
и Решение № 574 от 15.09.2011 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.11.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с идентификатор 68134.4338.1797
и построените в него сгради, намиращ се на бул.
Никола Петков 34, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Овча купел“, заедно с
право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 8 800 000 лв. Сделката се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 880 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10885
РЕШЕНИЕ № 1895
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 78 от 16.06.2003 г. на
Столичния общински съвет, изменено и допъл-
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нено с Решение № 680 от 13.11.2008 г., Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6,
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, с
право на собственост върху УПИ I.
2. Начална тръжна цена – 1 125 000 лв. (0,90 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 112 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10891
РЕШЕНИЕ № 1904
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.11.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.403.321 (УПИ VIII,
кв. 512, м. ГГЦ Зона Г 14), ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 1 700 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 170 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.10.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10886
РЕШЕНИЕ № 1905
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.11.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ
IX, кв. 512, м. ГГЦ Зона Г-14), ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 1 167 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 116 700 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.11.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10887

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3407-7
от 22, 23 и 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ
043012 за крайпътен търговски проект за търговия с резервни части на хидравлични системи,
съоръжения и строителни машини; сервиз на
хидравлични машини; локална пречиствателна
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станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и паркинг за
моторни превозни средства, м. Таш тарла, землище
с. Тополи, с възложител „Хидравлон – 1“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател: Н. Апостолов
10875

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 122
от 9 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейна инфраструктура „Изместване на разпределителен газопровод
на „Каварна газ“ – ООД, през имоти с идентификатори 35064.112.129 и 35064.112.76 в землище
гр. Каварна, община Каварна“.
Председател: Евг. Чобанов
10949
РЕШЕНИЕ № 124
от 9 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 136,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Отменя Решение № 195 по протокол № 24
от 28.04.2009 г.
2. Допуска изработването на проект за изменение на общоустройствения план на община
Каварна в частта му за имот с идентификатор
35064.26.159 в землището на гр. Каварна, община
Каварна, с цел отреждането му за „Инсталация
за анаеробно биокомпостиране на биомаса за
растителни и животински субстанции и обслужващи селскостопански сгради“.
Председател: Евг. Чобанов
10832
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РЕШЕНИЕ № 126
от 9 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 26
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, допълва Решение № 69 от 26.04.2011 г. (ДВ,
бр. 47 от 2011 г.), като към изброените ПИ добавя
имот с идентификатор 11003.9.148 по КККР на
с. Видно, община Каварна.
10827

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 136,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Отменя Решение № 195 по протокол № 24
от 28.04.2009 г.
2. Допуска изработването на проект за изменение на общоустройствения план на община
Каварна в частта му за имот с идентификатор
35064.26.160 в землището на гр. Каварна, община
Каварна, с цел отреждането му за „Инсталация
за анаеробно биокомпостиране на биомаса за
растителни и животински субстанции и обслужващи селскостопански сгради“.
Председател: Евг. Чобанов
10833

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
ЗАПОВЕД № 300
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП и Решение № 467 от 16.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Летница, нареждам:
1. Да се преобразува ЦДГ „Детелина“, с. Крушуна, в целодневна група за деца от три- до шестгодишна възраст на ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“,
гр. Летница, считано от 1.11.2011 г.
1.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Крушуна.
1.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Детелина“, с. Крушуна, наличният инвентар и
сградният фонд да се приемат за управление от
ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ – гр. Летница.
2. Да се преобразува ЦДГ – с. Горско Сливово,
в целодневна група за деца от три- до шестгодишна възраст на ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“,
гр. Летница, считано от 1.11.2011 г.
2.1. Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Горско Сливово.
2.2. Задължителната документация на ЦДГ –
с. Горско Сливово, наличният инвентар и сградният фонд да се приемат за управление от ОДЗ
„Ирина Бачо Кирова“ – гр. Летница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Ловеч.
10943

РЕШЕНИЕ № 125
от 9 август 2011 г.
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Вр.и.д. кмет: Ив. Иванов

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД № 696
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен парк
по влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г., при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
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Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432001 по картата на землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта за
отчуждаване 7,500 дка в м. Полето, при граници
на частта за отчуждаване: имот № 432002 – нива,
имот № 432010 – нива, имот № 078508 – полски
път, и имот № 078514 – полски път.
Имотът е собственост на наследници на Гена
Ненова Калагларска – бивш жител на гр. Панагюрище, а именно: Радослав Стоянов Дедев (с
дял 1/54) от Панагюрище, Красимира Стоянова
Малинова (с дял 1/54) от Панагюрище, Павел
Стоянов Дедев (с дял 1/54) от Панагюрище, Ради
Ненов Дедев (с дял 1/36) от с. Панагюрски колонии, Васил Ненов Дедев (с дял 1/36) от София,
Стоянка Радова Бозаджиева (с дял 1/18) от Панагюрище, Нено Луков Парпулов (с дял 1/48) от
Панагюрище, Тотка Лукова Кръстева (с дял 1/48)
от Панагюрище, Продан Илиев Калоянов (с дял
1/24) от Панагюрище, Неделко Илиев Калоянов (с
дял 1/24) от Панагюрище, Ненко Илиев Калоянов
(с дял 1/24) от Панагюрище, Евгения Делчева
Дапева (с дял 1/18) от гр. Стамболийски, Нено
Делчов Калагларски (с дял 1/18) от Панагюрище, Цветана Делчева Петрунова (с дял 1/18) от
гр. Стамболийски, Анна Делчева Попова (с дял
1/18) от Панагюрище, Петър Делчев Шопов (с
дял 1/18) от Панагюрище, Нено Делчев Шопов
(с дял 1/18) от Панагюрище, Райна Димитрова
Даскалова (с дял 1/12) от Панагюрище, Бойчо
Димитров Гатев (с дял 1/12) от Панагюрище,
Евгения Николова Юрукова (с дял 1/12) от София и Дария Николова Колева-Яначкова (с дял
1/12) от София.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 11 250 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите и
ще се изплащат след 10.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Община
Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС тази заповед
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
За кмет: Ив. Живкова
10958
ЗАПОВЕД № 719
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен парк
по влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г., при
условията на чл. 60 ал. 1 АПК (ако е допуснато
предварително изпълнение) отчуждавам в полза на
Община Панагюрище част от следния недвижим
имот – частна собственост, подробно описан по
вид, местонахождение, размер, собственици и
размер на обезщетението, както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432009 по картата на землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на
частта за отчуждаване 4,805 дка в м. Полето,
при граници на частта за отчуждаване: имот
№ 432052 – нива, имот № 432002 – нива, имот
№ 432010, имот № 078508 – полски път, и имот
№ 432016 – полски път.
Имотът е собственост на наследници на Ганчо
Велков Гърчев – бивш жител на гр. Панагюрище,
а именно: Анна Йорданова Енева (с дял 1/24) от
София, Силвия Йорданова Константинова (с дял
1/24) от София, Иван Ганчев Гърчев (с дял 1/24)
от Свищов, Емил Ганчев Гърчев (с дял 1/24)
от София, Мария Ганчева Вукадинова (с дял
1/36) от гр. Нови Искър, Недко Ганчев Гърчев
(с дял 1/36) от гр. Сливница, Мариана Ганчева
Дамянова (с дял 1/36) от Пловдив, Иван Ганчев
Ганев (с дял 1/36) от София, Марийка Недкова
Кънева (с дял 1/18) от София, Диана Ганчева
Гърчева-Харизанова (с дял 1/24) от София, Нина
Ганчева Гърчева-Кънчева (с дял 1/24) от София,
Мина Николова Калоянова (с дял 1/12) от Панагюрище, Ганчо Велков Гърчев (с дял 1/12) от
Панагюрище, Мария Велкова Тодорова (с дял
1/12) от Панагюрище, Емил Георгиев Игнатов
(с дял 1/24) от Панагюрище, Недялка Георгиева
Герасимова (с дял 1/24) от гр. Септември, Борислав Атанасов Мингов (с дял 1/12) от Пазарджик, Стойна Иванова Раленекова (с дял 1/30),
от Панагюрище, Ганчо Николаев Васев (с дял
1/60) от Панагюрище, Георги Ганчев Васев (с дял
1/60) от Панагюрище, Николай Радев Васев (с
дял 1/60) от Панагюрище, Цвятко Радев Васев (с
дял 1/60) от Панагюрище, Ана Николова Тодева
(с дял 1/30) от Панагюрище и Мина Николова
Еничерова (с дял 1/30) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 7208 лв.
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На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите и
ще се изплащат след 10.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Община
Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС тази заповед
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10959

За кмет: Ив. Живкова

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1328
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Русе, закрива
кметство с. Долно Абланово.
10960

Председател: В. Пенчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2051
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и протокол
№ 59 на ПК по „Устройство на територията“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване на к.к. Белчин бани,
община Самоков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
10846

Председател: Л. Янкова
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 553
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 61, ал. 2,
т. 4 и чл. 63, ал. 1, т. 3 и ал. 5 ЗГ Общинският
съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за изграждане на подобект „Присъединяване към
мрежа 20 kV – кабел 20 kV“ за нуждите на МВЕЦ
на р. Твърдишка в ПИ № 630085/87, м. Стара
планина, землище гр. Твърдица, през общински
имот 72165.631.86 с проектен идентификационен
номер 72165.631.791, част от отдел 135-а и част от
отдел 135-1 по ЛУП от 2011 – 2020 г.
10837

Председател: Хр. Сосеров

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 895
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тутракан, реши:
Одобрява подробен устройствен план:
1. план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 73496.506.9 в м. Баша, землището на
гр. Тутракан, с ЕКАТТЕ 73496, област Силистра,
за изграждане на пречиствателна станция и парцеларен план (ПП) за външна инфраструктура;
2. ПУП – ПЗ (план за застрояване) и ПУП – ПР
(план за регулация) за обособяване на УПИ
ХХІІІ, кв. 43, гр. Тутракан, с площ 155 кв. м за
изграждане на техническа инфраструкура – ПС3
(помпена станция за битови отпадни води 3);
3. ПУП – ПЗ (план за застрояване) и ПУП – ПР
(план за регулация) за обособяване на УПИ ІV,
кв. 9, по плана на кв. Рибарска махала, гр. Тутракан, с площ 157 кв. м за изграждане на техническа инфраструкура – ПС1 (помпена станция за
битови отпадни води 1);
4. ПУП – ПЗ (план за застрояване) и ПУП – ПР
(план за регулация) за обособяване на УПИ ХХІІ,
кв. 1, гр. Тутракан, с площ 193 кв. м за изграждане на техническа инфраструктура – ПС (помпена
станция за битови и отпадни води).
10948

Председател: Л. Боевски

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 749
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Външно ел. захранване
на ПИ № 021021, землището на с. Габърница,
община Ветрино, област Варна“, трасето преми-
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нава през поземлен имот № 021022, м. До село,
собственост на „Пи Ай“ – ЕООД – с площ, заета
от сервитута, 606 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
10930

Председател: Ст. Велева

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 406
от 16 септември 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 № XIII от протокол № 9 от 12.09.2011 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, части градоустройство,
електротехническа, ВиК, ОД, за поземлен имот
№ 011021 със смяна предназначението на земята
с цел обособяване на нов УПИ 011021 – обслужваща дейност – склад за промишлени стоки,
магазини, офиси, автосалон, ЗОХ, се определят
следните показатели:
етажност – до три етажа, височина – до 15 м;
плътност за застрояване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,50;
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.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Пловдивския административен съд.
10838

Председател: Й. Вангов

РЕШЕНИЕ № 407
от 16 септември 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 № I от протокол № 9 от 12.09.2011 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, част градоустройство,
за поземлен имот № 006524 със смяна предназначението на земята като разширение площадка
на УПИ 115,116,117,249 – производствено-складови
дейности – месопреработка и кланичен цех, по
КВС на с. Житница, м. Влачарката, ЕКАТТЕ 29475,
с цел обособяване на нов УПИ 006253,006254 – производствена дейност – предприятие за месопреработка, по КВС на с. Дуванлии, м. Кара боклук,
ЕКАТТЕ 24000.
За новообразувания урегулиран поземлен имот
006253,006254 – производствена дейност – предприятие за месопреработка, се определят следните
показатели:
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етажност – до три етажа, височина – до 12 м;
плътност за застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,50;
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.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.
10839

Председател: Й. Вангов

28. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,20 на сто, считано от 1 октомври 2011 г.
11026
19. – Министерството на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Краище“, разположена на
територията на община Мездра, област Враца.
За информация – тел. 926-32-49.
10862
21. – Министерството на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Бостанчето“, разположена на
територията на община Добрич, област Добрич,
и община Аксаково, област Варна. За информация – тел. 9263-249.
10863
32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-43 от 01.09.2011 г. на
Община Балчик за обект: „Възстановяване на
отвеждащ колектор за пречистени отпадъчни води
от ПСОВ „Албена“. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
10932
24. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-44 от 13.09.2011 г.
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Подмяна
на тръбопроводи UJ – външен противопожарен
пръстен в „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
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след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
10933
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-45 от 13.09.2011 г. на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Реконструкция
на дворна В и К мрежа в „АЕЦ Козлодуй“ –
ЕАД – ЕП-2“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез министъра на регио
налното развитие и благоустройството.
10934
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
разрешение за строеж № РС-46 от 13.09.2011 г.
за обект: „АМ Хемус в участъка „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+200 до км 349+780“, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Разрешението за
строеж № РС-46 от 13.09.2011 г. може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
10935
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 153, ал. 3 ЗУТ, че е издал
Заповед № РС-48 от 17.09.2011 г. за презаверяване
на разрешение за строеж № РС-23 от 12.10.2005 г.,
издадено от заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството за обект „Рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 2“, блокове 1, 2,
3 и 4, сероочистващи инсталации за блокове 1, 2,
3 и 4 и рехабилитация на блокове 5 и 6“. Заповед
та подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд чрез
министъра на регионалното развитие и благо
устройството в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
10936
787. – Адвокатският съвет при Адвокатска
та колегия – Бургас, на основание чл. 132 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 27/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Живко Марков Атанасов – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
10894
787а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 14/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Лидия
Станимирова Вълчовска – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 7 месеца.
10895
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787б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 15/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Бургас, Мария Александрова Черкезова – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 7 месеца.
10896
787в. – Адвокатският съвет при Адвокатска
та колегия – Бургас, на основание чл. 132 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 24/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Емилия Райкова Генчева – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
10897
787г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 8/2011 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – Пловдив, Никола
Николов Айлъков – адвокат от Адвокатската
колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
10898
787д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 207/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Добромир Манчев Вълков – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
10899
787е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 167/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Валентин Петров
Кръстев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
10900
787ж. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 291/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Стоил Стоянов
Стоянов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
10901
671. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии, София, обявява
конкурси за докторанти, български граждани,
през учебната 2011/2012 г.: в професионално
нап равление 3.5. Общест вени ком у никации
и информационни науки по докторантските
програми: Книгознание, библиотекознание и
библиография – 2 бр. редовно и 2 бр. задочно обучение; Организация и управление извън сферата
на материалното производство – 3 бр. задочно
обучение; Теория на научната информация – 1
бр. редовно и 1 бр. задочно обучение; Наукознание – 1 бр. редовно и 1 бр. задочно обучение; в
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професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки по докторантската програма Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – 1 бр. редовно и
3 бр. задочно обучение. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от датата на обнародване
в „Държавен всетник“. Документите се подават
на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая 111,
тел. за справки – 971 80 17.
10931
1317. – Шуменският университет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки
(Ядрена физика) – със срок 2 месеца; доценти: в
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението
по математика и информатика) – един, със срок
2 месеца; в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология (История на България – съвременна българска история) – един, със
срок 3 месеца; главен асистент в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(Археология – праистория и античност), със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус
1, кабинет 111. За информация: тел. 054/830 495,
в. 121, GSM: 0899/901-943.
10876
304. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – Со
фия, обявява конкурси за главен асистент по:
професионално направление 4.2. Химически
науки – един; и 4.1. Физически науки – двама,
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 109, тел. 979-35-01.
10972
15. – Медицинският факултет при Медицин
ския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „клинична
лаборатория“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология
на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Подаване на документи и справки – 1431 София,
бул. Г. Софийски 1, тел. 02/9230-227.
10911
30. – Медицинският факултет при Медицин
ския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„ендокринология“ за нуждите на Катедрата по
вътрешни болести на база Клиника по ендокринология на УМБАЛ „Александровска“ със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Подаване на документи и справки – 1431
София, бул. Г. Софийски 1, тел. 02/9230-227.
10912
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35. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Панагюрище и
с. Панагюрски колонии, община Панагюрище,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик.
10984
753. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за парцеларен план на обект „Трасе на оптичен
кабел – околовръстна северна яка“ по „Мраморско шосе“ (път IV клас) от „Фортенски път“ до
Стопански двор на с. Мрамор през землището
на кв. Връбница, ЕКАТТЕ 99186, и землището на
с. Мрамор, ЕКАТТЕ 49206; по пътя от с. Мрамор
до с. Доброславци (път IV клас), през землищата
на с. Мрамор, ЕКАТТЕ 49206, и на с. Доброславци,
ЕКАТТЕ 21662; по пътя от с. Доброславци до кв.
Кумарица, гр. Нови Искър (път III клас), през
землищата на с. Доброславци, ЕКАТТЕ 21662;
на с. Мировяне, ЕКАТТЕ 48393, на с. Кътина,
ЕКАТТЕ 41010, на с. Славовци, ЕКАТТЕ 99133,
и на кв. Кумарица, ЕКАТТЕ 99131, който е изложен в район „Връбница“ и район „Нови Искър“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Връбница“ и район „Нови Искър“.
10983
16. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен технически проект и е издадено
разрешение за строеж № 5 от 20.09.2011 г. за
строителство на обект: „Ремонт на път ІІІ-705
Сунгурларе – Мъдрино“ от км 12+360 до км
24+500, на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10877
463. – Община Камено, дирекц я „У ТА Б“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20
kV за външно кабелно захранване от ЖБ стълб
№ 34 на ВЛ „ГУС – Кръстина“ от подстанция
Камено, на нови БКТП 0,4/20 kV в ПИ 002361,
002365, 002369 и 002372 – м. Мерджемека, землище гр. Камено“. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция „УТАБ“, Община Камено,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10950
3. – Община Криводол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – ПП (пар-
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целарен план) за обект „Преносни газопроводи
високо налягане с АГРС от ПГХ с. Чирен до
гр. Козлодуй и гр. Оряхово“, преминаващи през
землището на с. Осен, община Криводол. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да нап
равят възражения и искания до общинската
администрация – гр. Криводол.
10878
4380. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е
изготвен проект за частично изменение (ЧИ) на
подробен устройствен план (ПУП) – изготвяне на
парцеларен план за поземлен имот (ПИ) № 011242
в землището на с. Лесичери, като са изготвени
трасе и сервитутна зона за водопроводно захранване на ПИ № 011242. Трасето ще премине през
ПИ № 000005 – пасище с храсти, 000263 – полски
път, 000330 – пасище, мера, 000265 – полски път,
000239 – водно течение, всички собственост на
Община Павликени; ПИ № 000329 – дървопроизводствена площ – държавна частна собственост.
Проектът се намира в дирекция „ТРСЕ“ при
общината, стая 103, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите
собственици имат право на възражения пред кмета
на общината в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10841
19. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: АМ
„Струма“ – Лот 4, участък „Сандански – Кулата“
от км 432+500 до км 438+500, реконструкция на
напоителни полета в обхвата на новопроектирана
жп линия, намиращ се на територията на землищата на с. Генерал Тодоров и с. Марикостиново,
община Петрич“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в Община Петрич и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11152
37. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени подробни
устройствени планове – парцеларни планове
(ПУП – ПП) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км
428+800 до км 429+600 за землището на с. Левуново и допълнителни връзки към АМ „Струма“
при км 424+200 за землището на с. Дамяница,
които са изложени в сградата на общината, ет. 4,
стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „ТСУ“ на Община Сандански и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
11151
15. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че са одобрени инвестиционни
проекти и са издадени строителни разрешения № 3
от 29.09.2011 г. и № 4 от 29.09.2011 г. на „Джей Би
Солар“ – ООД, ЕИК 200725980, със седалище и
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адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Евлоги Георгиев 51, ет. 5, за строеж на обекти
съответно:
– строително разрешение № 3 от 29.09.2011 г.
за обект: кабелна линия СрН 20 kV – тип подземна
от БКТП 1-1 на фотоволтаична електроцентрала с
капацитет 5000 kWР в УПИ І-289 по ПУП, идентичен с ПИ № 000289 с площ 132,154 дка по КВС
на землището на с. Безмер, община „Тунджа“,
област Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ
№ 000284, 000164, 000196, 000091 по КВС) и през
землището на община Ямбол (ПИ № 87374.57.491,
87374.56.491, 87374.55.491, 87374.55.525 по КК на
гр. Ямбол) до РУ СН на подстанция „Ямбол“,
трета категория;
– строително разрешение № 4 от 29.09.2011 г. за
обект: кабелна линия – СрН 20 kV – тип подземна
от БКТП 2-1 на фотоволтаична електроцентрала
с капацитет 5000 kWP в УПИ ІІ-290 по ПУП,
идентичен с ПИ № 000290 с площ 101,270 дка по
КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа“,
област Ямбол, през землището на с. Безмер (ПИ
№ 000284, 000164, 000196, 000091 по КВС) и през
землището на община Ямбол (ПИ № 87374.57.491,
87374.56.491, 87374.55.491, 87374.55.525 по КК на
гр. Ямбол) до РУ СН на подстанция „Ямбол“;
трета категория.
Разрешенията подлежат на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването им в „Държавен вестник“.
10994

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Пенчо Минков Василев
от София, ул. Георги Бенковски 33, ет. 3, срещу
Постановление № 54 на Министерския съвет от
1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила
от 25.05.2010 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г., в
сила от 1.07.2011 г.), по която е образувано адм.д.
№ 12181/2011 по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 25.01.2012 г.
10978
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от „ДНЕПР“ – ООД,
Варна, с представляващ Олександр Владимирович
Непомящий, срещу Решение № 3408-7 по протокол № 35 от 22, 23 и 29.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР за
к.к. Чайка, в частта относно ПИ 10135.2573.329.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им
като ответници по адм.д. № 2921/2011 на Административния съд – Варна, в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
10973
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Административният съд – Варна, е образувал
адм.д. № 3261/2011 по описа на XXIX състав
по жалба от Анастасия Куцарова Протопопова
и А нтонина Феодорова Протопопова срещ у
Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
с идентификатор 10135.5545.3287 СО „Зеленика“,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/90
от 27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, е
одобрил подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на СО „Зеленика“, в
т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема.
Съдът 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.
10974
Административният съд – Варна, е образувал
адм.д. № 3244/2011 по описа на XXIX състав по
жалба от Марин Димитров Петков и Тодорка
Димитрова Желева срещу Решение № 3409-7 от
22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Вар
на, в частта за имот № 3008 СО „Зеленика“, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/90
от 27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, е
одобрил подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на СО „Зеленика“, в
т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема.
Съдът 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.
10975
Административният съд – Монтана, на основание чл. 218, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (изм., ДВ, бр. 87 от 2010 г.) съобщава,
че е постъпила жалба от Есей Степан Степанян
от София, ул. Шейново 28, с която се оспорва
Заповед № 433 от 24.07.2008 г. на кмета на Община Бойчиновци, с която е одобрен проект за
изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) на УПИ ІІ – отреден
за резервен терен в квартал № 105 по плана на
с. Лехчево, община Бойчиновци. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до Административния съд – Монтана, в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена, личен 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,
последния посочен в съответния регистър адрес
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на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да бъдат приложени писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна на
ИАА, както и за присъединяване към подадената
жалба, по която е образувано адм.д. № 125/2011
по описа на Административния съд – Монтана.
10882
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 9236/2010 по описа на ІІ отделение, 33
състав, насрочено за 22.11.2011 г. от 9,30 ч. по
жалбата на Тодор Боянов Велев и Любен Боянов
Велев против заповед № РД-50-231 от 27.03.1995 г.
на главния архитект на София по отношение на
имот УПИ ІІ-5, 6, 7, 20, 21, 22, м. ГГЦ – Зона
В-17, кв. 25 по плана на гр. София. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
10919
Административният съд – София-град, съобщава, че по описа на съда има образувано адм.д.
№ 6947/2011 на IV касационен състав, насрочено
за 16.12.2011 г. от 11 ч. по жалба на сдружение
„Федерация грижа за бездомните кучета“, сдружение „Помощ за животните – Дара“, фондация
„За правата на животните в България“, фондация
„Добрите феи“, Ангелина Василева Димитрова,
Диляна Иванова Милева, Ема Иванова Банкова, Бисер Николов Маринов против Наредбата
за придобиване, притежаване и отглеждане на
животни – домашни любимци, на територията
на Столичната община, приета с Решение № 379
по протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичния
общински съвет.
10961
Административният съд – Ямбол, съобщава
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалби
на Стефка Георгиева Бакърджиева и Янко Иванов Братанов против Заповед № РД-15-260 от
31.03.2011 г. на кмета на Община Сливен, с която
е одобрен частичен ПУП с план за регулация и
застрояване за НУПИ № 5188 в кв. 146 по плана
на гр. Сливен, е образувано адм.д. № 398/2011 по
описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 16.11.2011 г. в 9 ч. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда със съдържание по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ и прилагане на писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
10976
Окръжният съд – Монтана, призовава Мартин
Рангелов Димитров с последен постоянен адрес
Перник, ул. Юрий Гагарин 33, вх. А, ет. 3, ап. 8, с
настоящ адрес в Канада, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 31.10.2011 г. в 9 ч. като въззиваем по в.гр.д. № 128/2011, заведено от Борис
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Севестакиев Ценков от София, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. Въззиваемият да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
10918
Плевенският районен съд призовава ответника Кристин Лафайет в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на Плевенския районен съд, за
да получи препис от искова молба и приложенията към нея по гр.д. № 5253/2011 по описа на
Районния съд – Плевен, заведено от Николай
Тодоров Николицов от Финландия, гр. Еспоо
02360, ул. Алакартанонтие 4 В 50, по чл. 14,
ал. 4 ЗСПЗЗ. В случай че ответникът не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10917
Пловдивският районен съд, XVIII гр. състав,
призовава Елена Иванова Даскалова с постоянен
адрес с. Кадиево, област Пловдив, ул. 5-а № 11,
с настоящ адрес във Франция – неизвестен,
да се яви в съда, за да є бъде връчена искова
молба в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, подадена
от адв. Светлана Исаева, действаща като пълномощник на Йорданка Траянова Даскалова и
Иван Запрянов Даскалов, с оглед депозиране на
писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки
обнародването ответницата не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът є назначава
особен представител.
10977
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 5 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр. д. № 3004/2011 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Султан Мохамед Хусеин с постоянен адрес
София, ж.к. Дружба, бл. 49, вх. А, ет. 3, ап. 12, и
адрес за призоваване София, ж.к. Люлин, бл. 821,
вх. А, ет. 1, ап. 2, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 15.02.2011 г. от
15,30 ч. Определя срок до 15.12.2011 г. на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, притежавано от Султан Мохамед
Хусеин, описано, както следва:
– парична сума в размер 20 760,36 щатски
долара, представляваща 29 679 лв. по курса на
БНБ към 27.01.2011 г., ведно с начислената лихва върху същата, за периода от откриването на
сметката до приключване на делото с влязло
в сила решение, която сума е налична по банкова сметка – BG 14 UNCR 9660 3620 3736 23 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, София, с титуляр
Софийска окръжна прокуратура;
– 40 дружествени дяла на обща стойност
2000 лв. в дружество с ограничена отговорност
„Оазис – 2002“ – ООД, ЕИК 130379176, рег. по ф.д.
12047/2000 по описа на Софийски градски съд, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 182, бл. 23, вх. 5, ап. 17;
– 10 дяла от капитала на „Експрес Метал
Трейд“ – ЕООД, ЕИК 201325187, рег. в търговския
регистър на 03.11.2010 г., със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
кв. Илинден, бл. 114А, вх. Г, ет. 6, ап. 90, на
стойност 10 лв.
10879
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.IV.2008 г. по ф.д. № 2959/2005 вписва промени
за „Азул Солимар България“ – ЕООД; вписва
като съдружник „Ромигал Нордеуст“ – АД; вписва
промяна на наименованието на „Азул Солимар
България“ – ООД; вписва като управител Филип
Иванов Тодоров, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
15351
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2008 г.
по ф.д. № 00019/2008 вписва дружество с ограничена отговорност „Силвиан пропъртис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Димчево,
с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или предоставяне на туристически
услуги, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни дейности и свързаните с тях услуги,
както и друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителите Ян Джесъп и
Силвия Елинор Джесъп.
15352
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 05206/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Еймс – Джи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Янко Комитов 4, с предмет на
дейност: строителна и инженерингова дейност,
производство, вътрешно- и външнотърговска
дейност на едро и дребно, комисионна и транспортна дейност, консултантски и битови услуги,
рекламно-информационна, маркетингова дейност,
търговско представителство и посредничество и
посредничество на български и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, експорт и реекспорт,
както и всякаква търговска дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Иван
Георгиев Цанев.
15353
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 13.V.2008 г. по ф.д. № 1751/96
вписва прекратяване на дейността на „Екострой
Бургас“ – АД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Малина
Троева Иванова.
15611
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.I.2007 г.
по ф.д. № 1345/98 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Манол Георгиев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Дани Байк“ – ЕООД, Бургас.
15702
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.VII.2008 г. по ф.д. № 00084/2008 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Веселата жаба“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бу ргас, ул. Калофер 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
със стоки за бита, дрехи и обувки, хотелиерство и ресторантьорство, продажба на кафе,
зак уск и и безалкохолни напитк и, маркетинг

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

и реклама, транспортни, преводачески и консултантски услуги, продажба на хранителни стоки,
плодове и зеленчуци и всякаква друга търговска
дейност, сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ивета Русимова Русимова.
15865
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2005 г.
по ф.д. № 1393/2005 вписва дружество с ограничена отговорност „Грийн Вилиджис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Христо Ботев 15, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни или други услуги,
външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Зорница Павлова Атанасова.
15968
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.I.2008 г. по ф.д. № 3560/98 вписа промяна
за „Пим – агро“ – ООД: вписва като съдружник
Тома Росенов Колелиев.
15000
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.I.2008 г. по ф.д. № 851/2005 вписа промяна
за „Спит – Силвия Михайлова“ – ЕООД: вписва
като прокурист Иван Хараламбиев Михайлов.
15001
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
29.IX.2006 г. по ф.д. № 1593/2005 вписа в регистъра прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ
„Жасмин Каразлатев – консултинг“ от Жасмин
Йорданов Каразлатев на „Карада“ – ООД.
15002
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 3316/2005 вписа промени
за „Делта секюрити“ – ООД: заличава като съд
ружник Златка Димитрова Желева; вписва като
съдружник и управител Бойчо Христов Христов.
15003
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 4419/2005 вписа промени
за „Варна Електроинженеринг“ – ООД: заличава
като съдружник Фина Димова Василева; вписва промяна в идентификационните данни на
съдружника: Бойка Живкова Боева-Недялкова;
вписва нов адрес на управление: кв. Виница, ул.
Антон Пруткин 4.
15004
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 2955/2003 вписа заличаването на „Варна дринкс“ – ООД.
15005
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 2139/2004 вписа промени за
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„Алекса – 1995“ – ЕООД: вписва като съдружник
Джейкап Михайлович Корогодски; вписва промяна в наименованието „Алекса – 1995“ – ООД.
15006
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 810/2001 вписа
промени за „Контакт 2000“ – ЕООД: вписва нов
дружествен договор; премества седалището от
Варна в София, ул. Костенски водопад 58.
15007
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2008 г. по ф.д. № 4102/2004 вписа
промени за „Булком маркет“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Красимир Йорданов Вълчев; вписва като едноличен
собственик „Енел – груп“ – ЕООД; вписва като
управител и представляващ Ванко Борисов Дошев; премества седалището от Варна във Велико
Търново, ул. Колоня Товар 5, ет. 1.
15008
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 2967/2001 вписа промени за
„Вега – Орион 1“ – ООД: заличава като съдружник и управител Иванка Николова Куюмджиева;
вписва промяна в наименованието „Вега – Орион
1“ – ЕООД.
15009
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 3316/2001 вписа промени за „Доминион
грейн България“ – АД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 100 000 лв. на 3 100
000 лв., разпределен в 3 100 000 акции по 1 лв.
всяка; вписва актуален устав, приет на ОСА на
2.V.2007 г.; допълва предмета на дейност с „търговия със семена, препарати за растителна защита,
торове, растежни регулатори, селскостопански
услуги със собствена и наета техника, предприемаческа дейност“.
15010
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ с
решение № 85 от 3.I.2008 г. вписва промяна по
ф.д. № 1190/2002 за „БГ Фасилитис“ – ЕООД:
заличава като управител Клаас Дирк Фердинанд
Вестенберг; заличава като собственик на капитала „БГ холд“ – ЕООД; вписва като управител
и собственик на капитала Веселин Костадинов
Йорданов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов адрес на управление:
Варна, местност Кемер дере № 26.
15011
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г. по ф.д. № 3797/92
вписа прекратяването на „Ес – Ем – 33“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Милена
Димова Георгиева със срок за ликвидация 6 месеца
от обнародването на поканата до кредиторите.
15012
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.III.2008 г. по ф.д. № 1880/2006 вписа промени
за „Три груп“ – ООД: заличава като съдружници
Христофор Бориславов Атанасов, Иван Стоилов
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Добрев, Росен Тодоров Кирчев, Тошко Атанасов
Малев, Десислава Михайлова Боянова и Величко
Петров Великов; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 6000 лв. на 7200 лв.
15013
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.II.2008 г. по ф.д. № 6604/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Омада 7“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Найден Геров 47,
вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: строителство и строително предприемачество, проектиране, търговска дейност – внос-износ, търговия с
компютри, компютърна и офис техника, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, битови услуги на населението и фирми, реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Константин Георгиев Лечев и
Данко Кирилов Пенев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
15242
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2007 г. по ф.д. № 2154/97 вписа промени за
„Лега консулт“ – ЕООД: заличава като управител
и представляващ Борис Георгиев Борисов; вписва
като такъв Стефка Кръстева Борисова; приема
и прилага актуален учредителен акт.
15243
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
3.IV.2008 г. по ф.д. № 4907/2007 вписа прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ „Николай
Москоянев – Ники“ от Николай Ангелов Москоянев на „Наслада“ – ООД; вписа като управител
Георги Дичев Георгиев, който ще представлява
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител.
15354
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.III.2008 г. по ф.д. № 6608/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества акционерно
дружество „Уиндкрафт Симонсфелд БГ“ – АД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Георги Раковски 28, с предмет на дейност:
производство и продажба на електроенергия,
добита от възобновяеми енергийни източници,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и рехабилитация на енергийни
съоръжения и обекти, дейности по опазване на
околната среда, продажба на добитата енергия,
внос и износ на електрическа енергия, покупка,
продажба и препродажба на съоръжения и обекти за производство на електроенергия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 645 424 лв., разпределен в 645 424 поименни акции с номинал 1 лв.;
управлява се от съвет на директорите в състав:
Мартин Щайнингер, Велизар Кириаков, Андреа
Рьослер, Марк ус Винтер и Бил яна Калчева
Петрова, и се представлява от Велизар Кириаков
и Маркус Винтер заедно.
15355
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.IX.2006 г. по ф.д. № 3626/2006 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Адаман Л.Н.“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Съборни 46, с
предмет на дйност: покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство, озеленяване,
консултантски услуги в областта на дизайна и
строителството, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, транспортна
дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, лизингова дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Адамос
Исаак и Манолис Филиппу и се управлява и
представлява от Манолис Филиппу.
15356
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.I.2007 г. по ф.д. № 238/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еврогруп интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Бял крем 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа агентска дейност след
лиценз, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, предоставяне на услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Калина Иванова
Георгиева, която го управлява и представлява.
15357
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.VII.2007 г. по ф.д. № 3713/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зи – Пи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка,
бл. 56, ет. 10, ап. 36, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, лизингови
сделки, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, консултантски и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос на стоки
и услуги в Република България и износ на стоки
и услуги от Република България. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Миглена Веселинова Филипова-Начева, която
управлява и представлява дружеството.
15358
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.IX.2007 г. по ф.д. № 4423/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Маморс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 76, вх. В, ет. 1 , ап. 83, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки
или сделки по предоставянето на други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всички дейности, незабранени от закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Марио Ставру, който
го управлява и представлява.
15359
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.IX.2007 г. по ф.д. № 4422/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Александрос
естейтс“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление Варна, ул. Пловдив 15, ет. 3, ап. 3,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето
на други услуги, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всички
дейности, незабранени от закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Андреас Павлу Економу, който го управлява и
представлява.
15360
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.IV.2006 г. по ф.д. № 1440/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ратекс 1“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Иван Аксаков 7,
вх. Б, ет. 8, ап. 46, с предмет на дейност: букмейкърска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
консултантска дейност, външна и вътрешна търговия, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, вкл. с цел продажба, инженерингова дейност, представителство, агентство
и посреднически услуги в страната и в чужбина,
лизингова дейност, производство и реализация
на изделия за бита, промишлеността и селското
стопанство, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Иво Валентинов Рашев и Маринчо Димитров
Маринов и се управлява и представлява от Иво
Валентинов Рашев.
15361
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение
от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 3092/2000 вписа прекратяване на „Кооперативен аграрен съюз“ и го
обявява в ликвидация с представяващ ликвида-
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ционната комисия Венера Дончева Тонкова и
срок за ликвидация 3 месеца считано от датата
на вписване на решението.
15362
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.VIII.2007 г. по ф.д. № 3985/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Мериленд порт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Съборни 11, ет. 2, офис 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска и експертна дейност, търговско
представителство и посредничество, маркетинг и
мениджмънт услуги, посредничество при сделки с
недвижими имоти, търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни
и лизингови сделки, строителна и ремонтна дейност, транспортна дейност, туристическа дейност
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство,
покупка и управление на недвижими имоти и други
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Сами Абуди,
Ехуд Янив Шахаф и Одед Бари и се управлява
и представлява от Ехуд Янив Шахаф.
15363
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 4363/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Трансстрой – 1“ – АД:
заличава членовете на СД; вписва нови членове в
състав: Румен Кирилов Янков, Пламен Георгиев
Стилиянов и Георги Борисов Амуджиев; заличава като представляващ Румен Кирилов Янков;
вписва като такъв Пламен Георгиев Стилиянов.
15364
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2007 г. по ф.д. № 5518/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Виани“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Скопие 13, с
предмет на дейност: строително предприемачество, бояджийски и комунално-битови услуги,
покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество и проучване, инвестиране, търговско
представителство и посредничество по целия
спектър на търговската дейност, разрешена от
закона, вътрешна и външна търговия с хранителни и промишлени стоки, кафе, алкохол,
цигари, горива, хотелиерски и ресторантьорски
услуги, туроператорска дейност, авторемонтни,
таксиметрови и транспортни услуги, складови и
спедиционни сделки, производство, преработка
и реализация на промишлена и селскостопанска
продукция, посредничество при информиране и
наемане на работа в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Румен Тодоров Христосков и Дарина Вълчева
Христоскова и се управлява и представлява от
Румен Тодоров Христосков.
15365
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.III.2008 г. по ф.д. № 3140/97 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Керастар“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Мирослав Янков Миха-
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лев; вписва като такъв Веселин Йорданов Костадинов; заличава като седалище гр. Дългопол,
област Варна; вписва ново седалище и адрес на
управление Варна, местност Кемер дере 26.
15495
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 5379/93 вписа прекратяване на „Строй
Варна 2000“ – АД, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Андреана Атанасова Николичева
със срок за ликвидация една година, считано от
вписването на решението в търговския регистър.
15533
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XI.2006 г. по ф.д. № 2189/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Ивто“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Ивайло
Илиев Четменски; вписва като такъв Пламен
Валентинов Проданов.
15534
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 4530/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Евротуринг“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Пламен Петков Иванов; вписва като едноличен
собственик и управител Румен Кирилов Киров.
15535
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.V I.2007 г. по ф.д. № 1111/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Мани – БГ“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Николай Ивайлов Григоров; вписва промяна в наименованието – „Мани – БГ“ – ЕООД,
с едноличен собственик Манфред Адолф Клотц;
вписва за управител Мариета Любчева Попова-Попова, която ще представлява дружеството заедно
и поотделно с едноличния собственик; вписва нов
адрес на управление – кв. Чайка, бл. 192, вх. Б.
15536
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.I.2008 г. по
ф.д. № 2013/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Вилидж фрутс“ – АД:
вписва увеличаване капитала на дружеството
от 200 000 лв. на 300 000 лв. чрез издаване на
нови 1000 поименни акции с номинална стойност
100 лв.; дружеството се представлява от изпълнителния директор Росица Ненова Радева; вписва
нов предмет на дейност: проектиране, строеж,
обзавеждане, покупка, продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, обработка, внос, износ, покупка, продажба, реализация и транспорт
на селскостопанска и промишлена продукция,
обработена или преработена в България или в
чужбина, отглеждане на плодове и зеленчуци
с цел продажба, комисионерска, спедиторска,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и агентиране, транспорт на пътници и
товари, хотелиерство и ресторантьорство и други
туристически услуги (след лиценз), реклама, консултантски и информационни услуги, маркетинг
и инженеринг; вписва промени в устава, приети
на ОС от 20.XII.2007 г.
15537
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 1527/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „КАЗ – Бул
инвест“ – ООД: вписва промяна в начина на
представителството: двамата управители Сергей
Крейс и Ивайло Тодоров Великов ще управляват
и представляват заедно.
15538
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.VII.2007 г. по ф.д .№ 3364/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гебел – булгариен
имобилиен“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Младост, бл. 117, вх. 3,
ап. 12, с предмет на дейност: производство и
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос
и износ, импорт, експорт, комисионна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превоз, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска и други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сервизни услуги, таксиметрови услуги,
селскостопански услуги, всички останали видове
търговски дейности, незабранени от законите в
страната. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Норберт Арно Херберт
Гебел, който го управлява и представлява.
15539
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 6438/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „Специализирана болница за активно лечение по кардиология Варна“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Приморски“, ул. Н. Вапцаров 1, с предмет на
дейност: специализирана болнична помощ в
областта на кардиологията, а също така и диагностика, превенция и лечение на кардиологични
заболявания, възлагане на извършването на
научни, клинични и лабораторни изследвания в
областта на кардиологията, търговията със стоки
и услуги, обслужващи дейността по оказване на
кардиологичната медицинска помощ, всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен
в 50 000 поименни акции с номинал 1 лв., с едноличен собственик „Български кардиологичен
институт“ – АД; със съвет на директорите в състав: Младен Владимиров Григоров, Тони Йонков
Веков и Славейко Николаев Джамбазов, и се
представлява от Младен Владимиров Григоров.
15540
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.X.2007 г. по ф.д. № 5371/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ес Ти Би инвестмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Стефан Стамболов 8, ет. 1, офис 10, с предмет
на дейност: придобиване, управление и продажба
на недвижими имоти, търговия в страната и в
чужбина, строителна, инвеститорска, монтажна
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и ремонтна дейност, всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Свен Магнусен и Том
Стиян Магнусен и се управлява и представлява
от Свен Магнусен.
15541
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 502/2000 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Димана
2000“ – ООД: заличава като съдружник и управител Анастас Костов Трендафилов; вписва като
такъв Сийка Димова Ганчева.
15612
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 6620/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Хипер груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Майор Минчо
Димитриев 23, с предмет на дейност: проектиране, строеж, покупка, обзавеждане и ремонт на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, посредничество при разпоредителни
сделки и наемане на недвижими имоти, консултации, маркетинг, мениджмънт, управление на
недвижими имоти, търговия на едро и дребно с
промишлени стоки, селскостопанска продукция,
хранителни стоки, цигари, алкохол, риболовни
принадлежности, машини, съоръжения, стоки
за бита, козметични продукти, автомобили, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и
туристическа агентска дейност, производство на
селскостопанска продукция, хранителни стоки,
машини, съоръжения, стоки за бита, промишлени
стоки, разработка на софтуер, сделки с интелектуална собственост, изследователска дейност,
външноикономическа дейност, внос, износ, представителство и посредничество на физически и
юридически лица, вкл. и в чужбина, транспорт и
спедиция, информационна, рекламна, издателска
и печатарска дейност, изграждане, поддръжка и
експлоатация на спортно-оздравителни и развлекателни центрове, техническо обслужване и
ремонт на МПС, изработка и продажба на метали
и метални изделия, консултации в областта на
застраховането. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петър Огнянов Амеров и Веселин
Станчев Станев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
15613
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 18.II.2008 г. по ф.д. № 204/2003
вписа прекратяване на „Атлантик корпорейшън
1“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с лик
видатор Румен Христов Йорданов, със срок за
ликвидация 6 месеца от обнародване на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“.
15614
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5929/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ем Ен Кей“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 54, вх. 2, ет. 1, ап. 30, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с промишлени стоки,
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селскостопанска продукция, хранителни стоки,
цигари, алкохол, риболовни принадлежности,
машини, съоръжения, стоки за бита, козметични
продукти, автомобили, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска
дейност, производство на селскостопанска продукция, хранителни стоки, машини, съоръжения,
стоки за бита, промишлени стоки, разработка на
софтуер, сделки с интелектуална собственост,
изследователска дейност, външноикономическа дейност, внос, износ, представителство и
посредничество на физически и юридически
лица, вкл. и в чужбина, проектиране, строеж,
покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество при разпоредителни сделки и наемане на недвижими
имоти, консултации, маркетинг, мениджмънт,
управление на недвижими имоти, консултации
в областта на застраховането, транспорт и спедиция, информационна, рекламна, издателска и
печатарска дейност, организиране на курсове за
квалификация и преквалификация, техническо
обслужване и ремонт на МПС, изработка и продажба на метали и метални изделия, козметични,
фризьорски и шивашки услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Петров Николов и Момчил Илиев Дойнов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15615
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 5239/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Прима – Дом“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Дрин 31, вх. А,
ет. 7, ап. 44, с предмет на дейност: търговия и
изкупуване, купуване, съхраняване и реализация
на едро и дребно на продукция с производствено-техническо предназначение, стоки за народно
потребление, хранителни стоки, тютюневи изделия, комисионни стоки, сауни, бани, солариуми,
външноикономическа дейност, търговия на едро и
дребно, посредничество при покупко-продажба на
продукция с производствено-техническо предназначение, строителство, изпълнение на инженерни,
проектни и ремонтни работи, производство на
строителни материали, изпълнение на строителномонтажни и ремонтно-възстановителни работи,
инженерингови услуги, вкл. работи по организирането на строителството, вкл. като клиент и
технически надзор, осъществяването на изкопни
работи, работи на нулев цикъл, външни инженерни съоръжения, монтажни работи, строителномонтажни работи, пусково-настроечни работи,
довършителни работи, изпълнение на функциите
на генерален изпълнител, строителство на обекти,
пътно покритие и огради, благоустройствени и
дизайнерски работи, транспортни услуги за авиационно транспортиране на товари и пътници,
доставяне на товари и пътници с автомобилен,
железопътен и морски транспорт, закупуване,
съхраняване и реализиране на едро и дребно на
автотранспортни средства, номерирани агрегати
и резервни части за тях, смазочни материали, организиране на паркинги и механизирани системи
за паркиране на леки коли и инфраструктура за
сервизно обслужване, автосервизи, международна
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туристическа дейност, фармацевтична дейност,
организиране на производството и употребата на
продукция за обществено хранене, разработване,
производство и доставка на потребителите, техническо обслужване, ремонт и отдаване под наем
на опитни и серийни образци на изделия и технологии, автомобили, компютърна и друга техника,
оказване на потребителски услуги, съставяне на
проектно-сметна документация, издателско-полиграфическа и рекламно-информационна дейност, външнотърговска дейност – импорт-експорт,
реекспорт, търговия на едро и дребно, маркетинг,
мениджмънт, вътрешна и международна търговия
с електронни изделия – компютри, стационарни
и мобилни телефонни апарати, касови апарати и
други, както и резервни части и аксесоари за тях
(след лиценз), покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, ремонт и сервиз на електронни изделия,
оказионна и комисионна търговия, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, търговия, производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, хранителни
стоки, корабно агентиране, чартъринг и брокераж
(след лиценз), туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, импресарска и образователна дейност
(след лиценз), производство на филми, аудио- и
видеозаписи (след лиценз), покупка, ремонтна
дейност или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, сделки с недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба
и наеми на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Младен
Христов Петров и Нина Стоянова Петрова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15616
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XI.2007 г. по ф.д. № 5951/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ив – груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Камчия 2А, ет. 6,
ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, агентиране на кадри за
работа с чужди компании и информационни консултации, външно- и вътрешнотърговска дейност,
импорт-експорт на технологично оборудване,
импорт-експорт технологии, импорт-експорт на
медицински и ветеринарни апарати и оптика,
маркетингови и консултантски услуги, рекламноиздателска дейност, проектиране, реконструкция
и строителство на жилищни промишлени обекти,
кораборемонтни услуги, импресарска дейност
в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство, производство, изкупуване,
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преработка и търговия със селскостопанска
продукция в страната и в чужбина, производство
и търговия на стоки и съоръжения за бита и
промишлеността, внос и износ на твърди и течни горива и други енергоносители, поддръжка,
сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника, корабно агентиране и брокераж,
шипшандърска дейност, транспортна – превоз на
пъници и товари, ресторантьорска (след лиценз),
туристическа дейност (след лиценз), авторемонтна
дейност, покупко-продажба на автомобили, сделки с интелектуална собственост, строителство
и инвеститорски контрол, компютърна зала,
туристическа агентска и туристическа туроператорска дейност, организиране и провеждане на
образователни курсове, консултантски услуги,
организиране на забавно-развлекателни игри,
агентиране на морски кадри за работа с чужди
компании. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Неделчев Желев и Иван
Илиев Киров и се управлява и представлява от
Николай Неделчев Желев.
15617
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 5910/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично акционерно дружество „ИХБ шипинг Ко“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Варна, Южна
промишлена зона, административна сграда на
„Булярд корабостроителна индустрия“ – ЕАД,
с предмет на дейност: търговско мореплаване,
свързаните с него производствено-технически,
спедиторски и посреднически дейности, подготовка и квалификация на кадри, инвестиционна
и инженерингова дейност, вътрешна и външна
търговия, корабостроене и кораборемонт, покупка
или придобиване по друг начин, ползване, менажиране, опериране, залагане (даване в залог),
ипотекиране, вземане под наем (на лизинг),
чартиране, пречартиране, строителство и ремонт,
техническо снабдяване, продажба на моторни
кораби, танкери, ветроходи, влекачи, тласкачи,
спомагателни кораби, баражи и всякакви други
плавателни съдове с всякакъв вид движители,
всякакъв вид средства за превоз и транспорт
по суша, вода или въздух, корабен брокераж и
корабно агентиране, освидетелстване на кораби,
презокеански (международен), каботажен и вътрешен превоз на товар, стоки, пасажери, колети и
лични вещи по вода между различни пристанища
и точки на света, закупуване или придобиване по
друг начин, притежаване, използване, опериране,
даване под наем, строителство, ремонт, продажба или разпореждане по друг начин с плаващи
и/или сухи докове, кейове, пристани, складове
и съоръжения за съхранение на стоки и вещи,
сключване и изпълнение на сделки от всякакъв
вид, вкл. придобиване и отчуждаване на движими
и недвижими вещи и вещни права, ценни книжа,
права върху изобретения, патенти, търговски
марки, ноу-хау, авторски права и други обекти
на интелектуалната собственост, придобиване на
права и задължения от всякакъв вид, извършване на всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 200 000 лв.,
разпределен в 200 000 поименни акции с номинал 1 лв.; управлява се от съвет на директорите
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в състав: Данета Ангелова Желева, Константин
Кузмов Зографов и Стефко Георгиев Сивков, и
се представлява от Данета Ангелова Желева и
Стефко Георгиев Сивков заедно и поотделно.
15618
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.VI.2007 г. по ф.д. № 2585/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ей Дабалю Ел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Прага 13, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество,
строителство и предприемачество, хотелиерство,
посредничество при намиране на работа, реклама.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Антъни Уилям Лоу, който го
управлява и представлява.
15619
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.IX.2007 г. по ф.д. № 2409/99 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Амбулатория – Медицински център за специализирана
медицинска помощ „Манус Вита“ – ООД: заличава като съдружници Божидара Георгиева
Мавродиева и Венелина Филипова Атанасова;
вписва промяна в наименованието: „Амбулатория – Медицински център за специализирана
медицинска помощ „Манус Вита“ – ЕООД; вписва
за едноличен собственик на капитала „Юнайтед
Хелткеър България“ – ЕАД; вписва нов адрес на
управление – бул. Съборни 24, ет. 3.
15620
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 4041/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност за „Аггелос“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Съборни 46,
с предмет на дейност: покупка, строеж, реконструция, реновация и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски услуги в
областта на дизайна и строителството, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, транспортна дейност, в т. ч.
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни и други услуги, лизингова дейност. Дружеството е с капитал 5100 лв.,
със съдружници Варнавас Петру, Петрос Петру
А., Антонис Теофанус, Панайотис Никола, Тео
фанис Теофанус Хр. и Евангелос Христофи П. и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15703
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 3956/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Изгрев
20 04“ – ООД: за ли чава кат о съд ру ж ниц и и
управители Велина Мирославова Георгиева и
Катерина Вълчева Шербечян; вписва промяна в
наименованието „Изгрев 2004“ – ЕООД; вписва
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за едноличен собственик и управител Веселин
Йорданов Костадинов; вписва нов адрес на управление – ул. Крайезерна 30а.
15704
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 5018/94 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Център за чужди езици и менъджмънт“ – ООД: заличава като
съдружник Ивайло Ангелов Петров; вписва нов
адрес на управление – ул. Любен Каравелов 7А.
15866
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.VIII.2007 г. по ф.д. № 4064/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Лекс инс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул.
Мария-Луиза 21, офис 2, с предмет на дейност:
оказване на съдействие и посредничество при
подготовката, сключването и изпълнението на
застрахователни, съответно презастрахователни
договори, в сключването от името на застрахователя, съответно по възлагане от потребител на
застрахователни услуги, на такива договори и в
съдействие във връзка с упражняване на правата и
изпълнение на задълженията по такива договори,
вкл. в случаите на настъпване на застрахователно
събитие, както и в предоставянето на консултации
във връзка с такива договори, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Диан Маринов Иванов и Надежда Йорданова
Каракашева и се управлява и представлява от
Надежда Йорданова Каракашева.
15867
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
7.VI.2005 г. по ф.д. № 26/92 вписа в регистъра
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Станев – М – Димитър Станев“ от Димитър Йорданов
Станев на „Лескоспорт“ – ЕООД.
15868
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 1621/94 вписа заличаване
на „Аурис“ – ООД.
15869
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.III.2005 г. по ф.д. № 928/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мейфеър пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Мария-Луиза 4, ап. 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници,
запис на заповед и чекове, складови сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски, проектантски,
строителни и други услуги, лизинг. Дружеството е
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с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Павлос
Хрисостому.
15870
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 300/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Агри
лаб контрол“ – ЕООД: вписва нов предмет на
дейност: вземане и разработване на средни проби,
лабораторни анализи и изследвания на качеството,
независим контрол по качеството и количеството на стоки, аварийни констатации и експертни
оценки с произход от български и чуждестранни
производители, изпращачи и вносители в страната
и в чужбина, аварийни констатации, експертни
оценки, сертификация и освидетелстване на стоки,
изграждане, консултиране и сертифициране на
системи по качество и системи за управление на
качество съгласно нормативни документи; приема
и прилага актуален учредителен акт.
15871
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „ТЕЦ Варна“ – ЕАД, по ф.д. № 2304/2000 е
представен в търговския регистър.
15872
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.IV.2006 г. по ф.д. № 1534/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Андек“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Петров дол,
ул. Първа 27, с предмет на дейност: посредническа дейност при сделки с движимо и недвижимо
имущество, посредничество при наемни отношения, комисионна търговия, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, ремонтни и строителни дейности, консултантски услуги, маркетинг,
реклама и дизайн, счетоводни услуги, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствени и наети средства,
търговия на едро и дребно, вътрешна и външна
търговия, реекспорт, бартерни сделки, продажба
на стоки от собствено производство, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукдция в страната и в чужбина,
откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотелиерство и ресторантьорство
(след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
собственик на капитала е Анн Каръл Хънтън,
която го управлява и представлява.
15873
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.XI.2006 г. по ф.д. № 4362/2006 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стройинвест
06“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Константин Величков 55, ет. 3, ап. 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговия с черни и цветни
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метали (след лиценз), търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски,
проектантски и други услуги, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Димитър Станчев Георгиев, който
го управлява и представлява.
15874
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2005 г. по ф.д. № 2387/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Тандем – НС“ – ЕООД: заличава Свилен Мартинов
Христов като едноличен собственик, управител и
представляващ дружеството; вписва като такъв
Найден Колев Недялков; приема и прилага нов
учредителен акт.
15875
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3840 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2023/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ВЕБ електроникс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. България 22,
с предмет на дейност: търговия с електроника,
електронни компоненти и резервни части, 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, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Марин Йорданов Коев.
15014
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с определение
№ 111 от 16.I.2008 г. по ф.д. № 1098/2006 вписа
промяна за „Беллами“ – ООД, Велико Търново:
вписа изключването като съдружници в дружеството на Далибор Прокич и Деян Прокич.
15015
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 98 от 11.I.2008 г. по ф.д. № 1900/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Св. Иван
Рилски“ – ООД, Велико Търново: вписа дружеството с ново наименование: „Групова практика за първична медицинска помощ – Св. Иван
Рилски“ – ООД; заличи вписания предмет на
дейност; вписа нов предмет на дейност: първична
медицинска помощ с извършване на диагностика,
лечение, рехабилитация, консултации, експертиза
за временна нетрудоспособност, здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегле-
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ди и имунизации, насочване на пациентите за
консултативна и болнична помощ, наблюдение
и контрол на болни, вкл. бременни и лица до
18 г., контрол и отговорност на предписани медицински дейности и манипулации, предписване
на лабораторни и други изследвания, лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
обема и вида домашни грижи и помощ, издаване
на документи и извършване на търговски сделки
за нуждите на осъществяваната дентална дейност
и за обслужване на пациентите, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност.
15016
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 169 от 6.III.2008 г. по ф.д. № 2126/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джей Джи Ес Ентърпрайзис“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Вишовград,
община Павликени, област Велико Търново, ул.
Шипка 9, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина със стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, откриване
на бюро за обмен на валута (при спазване на
валутните разпоредби), охрана на физически и
юридически лица, външнотърговска дейност,
експорт и реекспорт, кафе-аперитив, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рек
ламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
производство и разпространение на филми, видеои звукозаписи, както и други подобни дейности,
издателска и печатарска дейност, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка, отдаване под
аренда или наем на земеделски земи, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Гуендолин
Изобел Грейм.
15017
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2136 от 27.XII.2007 г. на Габровския окръжен съд
по ф.д. № 655/2004 и разпореждане от 22.I.2008 г.
по ф.д. № 4/2008 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Мобимет“ – ЕООД, от Севлиево във Велико
Търново, ул. Симеон Велики 8, вх. Г, ет. 5.
15018
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3867 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2048/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бени – тур“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо
Караминков 20, с предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорска дейност (след
регистрация) и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дру-
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жеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Васил Луков Кирилов.
15019
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3793 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1948/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „А. С. Макрис“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
управление с. Добри дял, община Лясковец, ул.
Люлин 5А, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажни и довършителни дейности,
обновяване на сгради, производство, обработка и
продажба на алуминиева, дървена и PVC дограма,
проектантска и консултантска дейност, сделки с
движими и недвижими имоти, производство на
стоки и вещи с цел продажба, импорт, експорт
и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждес транни физически и юридически лица,
издателска, рекламна и импресарка дейност,
производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, хранителни
и нехранителни, промишлени стоки, машини,
съоръжения, резервни части за автомобили,
външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм,
вътрешен и международен транспорт, таксиметров
превоз и управление на таксиметров превоз и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Аргирис Макрис и Стелла
Макриа, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15020
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3680 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1882/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калпет“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление с. Присово, община Велико Търново,
стопански двор, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопански
стоки, строителство, ремонт и поддръжка на
сгради, пътища и магистрали, добив, обработка и търговия с дървен материал, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, бартерни и лизингови сделки,
транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Петко Димитров Калчев.
15021
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3774 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1995/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кристъл стоун“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Христо Ботев
38, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, обработка и монтаж на строителни
елементи и материали за облицовка и изграждане,
производство на строителни елементи, услуги,
свързани с поддръжката на чистотата на офиси,
жилища и др., покупко-продажба и отдаване под
наем и аренда на имоти, инженерингова дейност,
разработване и внедряване на производствени
технологии и софтуер, проектиране и конституиране на детайли, вътрешна и външна търговия
с позволени със закон стоки, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, 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, обмен на
валута, туристически услуги и други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милен Русев Христов.
15022
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3767 от 13.ХII.2007 по ф.д. № 396/2002
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятието на едноличен търговец Росица
Ангелова Дончева с фирма „Пе – Пе – 2002 – Росица Дончева“, Павликени, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Пе – Пе – 2001“ – ЕООД, Павликени (рег. по
ф.д. № 1757/2007 на ВТОС).
15023
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 118
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 931/2006 вписа промени за
„Ем Джи факторинг“ – ЕООД, Велико Търново:
заличи като управител и представляващ дружеството Йорданка Димитрова Коджабашева; вписа
като управител и представляващ дружеството
Борис Христов Ангелчев.
15024
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3915 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2085/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кършо“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елена, ул. Стоян Михайловски
19, вх. А, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с парфюмерия, козметика, бижутерия,
детски стоки, дрехи, изработване и търговия
с мъжки, дамски и детски плетени изделия и
бутикови такива, плетачески услуги и всякакви
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дру-
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жеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Жана Иванова Кършева.
15025
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3913 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2087/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Вижте“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Опълченска 25, с предмет на
дейност: рекламно-издателска 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, менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници „Мултиком 2000“ – ЕООД,
Велико Търново, и Павел Костадинов Пенев,
който го управлява и представлява.
15026
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3923 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2073/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стефко трейд“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Долна Оряховица, ул. Димитър
Благоев 16, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно с всякакви разрешени със
закон стоки или други вещи, вкл. мляко и млечни
продукти, алкохол, цигари и всякакви тютюневи
изделия и тютюни, производство, изкупуване,
преработка и пласмент на мляко и млечни продукти, сладкарски продукти, селскостопански,
хранителни и промишлени стоки, внос и износ,
спедиционна дейност, транспортна и таксиметрова
дейност, всякакви услуги за бита, хотелиерство
и ресторантьорство, бартерни сделки в страната
и в чужбина, реекспорт, търговско представителство и посредничество, маркетинг и лизинг,
комисионна и складова дейност, строителни и
технически услуги, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, незабранени със закон,
забавни игри, външнотърговска дейност, както
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефко
Христов Тодоров.
15213
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3888 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 2027/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мира – Ин“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Никола Габровски 92, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос-износ, покупка на стоки
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и други вещи с цел предоставяне в първоначален
и преработен вид, преработка на суровини, производство на стоки с цел продажба, издателска,
печатарска, консултантска, посредническа дейност, маркетинг, представителство и агентство
на физически и юридически лица в страната и
в чужбина, информационни брокерски услуги
и дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Николай Кирилов Димитров и
Иван Асенов Тютюнджиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
15214
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3931 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 113/98 вписа в
търговския регистър поемане на предприятието
на едноличен търговец Анка Ангелова Кирчева
с фирма „Ивко – 97 – Анка Ангелова“, гр. Дебелец, от нейния наследник Иван Христов Павлов
и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Ивко – 97 – Иван Павлов“ със седалище и адрес
на управление гр. Дебелец, ул. Иван Вазов 27
(рег. по ф.д. № 2089/2007 на ВТОС).
15215
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 17 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2096/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гея – Астарта“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елена, ул. Иван Момчилов 72,
с предмет на дейност: търговска дейност с всякакви разрешени със закон стоки в страната и в
чужбина, търговско представителство (без процесуално) и посредничество (агенция за недвижими
имоти), туристическа, рекламна, комисионна,
транспортна и складова дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, продажба на произведения на
изкуството, фотографски, компютърни, копирни
и машинописни услуги, вносно-износна дейност,
откриване на магазини, кафенета, сладкарници
и други подобни и всякакви други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не
определен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Здравко Атанасов Цветков.
15216
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3568 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1911/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Болярица“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управ
ление Велико Търново, ул. Твер 8, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: финансови, счетоводни и
консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чужде
странни физически и юридически лица, както и
всякакви други услуги и дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Тотка Петрова Атанасова и Никола
Дуганов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15217
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3545 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1895/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ес енд Ейч Лог хоумс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, придобиване на недвижими имоти за
собствени на дружеството нужди, отдаването
им под наем или продажбата им с цел печалба,
създаване на интернет сайтове, графичен дизайн,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не
определен срок, със съдружници Хелън Франкис
Тосел и Стюарт Джон Тосел, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
15218
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3820 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2021/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мерлин Ентърпрайсис“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление с. Плаково, община Велико Търново,
с предмет на дейност: транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност, производство,
преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи
на заповед и чекове, комисионна и спедиционна
дейност, складови и лизингови дейности, научноразвойна, изследователска, внедрителска, маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, програмни, импресарски или други
услуги и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Стивън Джоузеф Вийвърс и Елизабет
Ан Шарма, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15219
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3733 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1980/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гафуров сервиз“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Свищов, ул. Средна гора 3, вх. А,
ап. 7, с предмет на дейност: ремонтни дейности
и услуги на битова и друга техника, ел. двигатели и др., търговска дейност на едро и дребно,
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
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срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Зюнеб
Вахидинов Гафуров.
15220
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3892 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1378/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ХМС Пропъртис“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Велчо
Джамджията 18, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и в
чужбина, внос и износ, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Хелън
Мари Спенс.
15221
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3577 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1909/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уелд инженеринг“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Свищов, ул. Рила 6, вх. Б, ап. 24, с
предмет на дейност: производство и реализация
на промишлени стоки, търговска дейност на едро
и дребно, консултантски услуги, други дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Радослав Тодоров Димитров.
15222
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3902 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 2055/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вариант“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Йоновка
8, с предмет на дейност: търговия с недвижими
имоти в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешен и международен
туризъм, търговия на едро и дребно, внос, износ,
строителна, превозно-транспортна, туристическа,
хотелиерска, ресторантьорска дейност и услуги,
комисионерска, производителна и лизингова дейност, агентство и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не
определен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Гинка Георгиева Арабаджиева.
15223
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3869 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2046/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сузана – тур“ – ЕООД
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(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо
Караминков 20, с предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорска дейност (след
регистрация) и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Васил Луков Кирилов.
15224
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3630 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1939/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джедидая“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Ново градище, община Стражица, облас Велико Търново, с предмет на дейност:
транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни и реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, менителници, записи на заповед и чекове,
комисионна и спедиционна дейност, складови и
лизингови дейности, научно-развойна, изследователска, внедрителска, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Реймънд
Стиърс Джоунс.
15225
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 102 от 10.I.2008 г. по ф.д. № 2115/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ти Би Ес – Истър“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Свищов, ул. Дунав 12, с предмет
на дейност: изграждане на бетонови, варови
и асфалтови възли, проучване, проектиране и
строителство, строително-ремонтни дейности и
услуги, производство на строителни материали,
търговска дейност на едро и дребно, други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници „Драгажен флот – Истър“ – А Д,
Свищов, и „Ти Би Ес груп“ – ЕООД, Троян, и
се управлява и представлява от управителите
Румен Иванов Йорданов и Иван Василев Самич
ков заедно.
15226
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3916 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2083/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Мадис – стройинженеринг“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Филип
Симидов 3, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строителство, изготвяне на строителни проекти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, конструкторска и
консултантска дейност, маркетингови проучвания, посредническа и представителна дейност,
транспортна дейност – международен и вътрешен
транспорт, вътрешна и външна търговия, внос,
износ, бартерни сделки, реекспорт, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, други
дейности и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Добромир Цонев Пенков
и Мария Илийчова Пенкова и се управлява и
представлява от управителя Добромир Цонев
Пенков.
15227
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 38
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2109/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Силвитур“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Христо Караминков 20, с
предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност (след регистрация) и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Васил Луков Кирилов.
15228
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 117 от 15.I.2008 г. по ф.д. № 2119/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ритъм – Индивидуална
практика за извънболнична специализирана медицинска помощ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 2Д, с предмет на дейност: специализирана
извънболнична медицинска помощ по кардиология, вкл. диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни в амбулаторни и домашни
условия, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, други
медицински дейности и манипулации, разрешени
със Закона за лечебните заведения, и търговски
сделки, свързани само за нуждите на съществуващата медицинска дейност и за обслужване на
пациентите съгласно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от Мариана Стоянова
Димитрова.
15229
Великот ърновск и ят окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 62 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2104/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пленти – Бигинаф“ – ООД
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(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Десети
февруари 4, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна и спедиционна дейност, лизингови
сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Джералд Едуард Снейп и
Анет Джун Снейп, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
15230
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1548
от 14.VI.2007 г. на Русенския окръжен съд по ф.д.
№ 1368/2006 и разпореждане от 14.XII.2007 г. по
ф.д. № 1027/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Плам ойл“ – ЕООД, от Русе във Велико
Търново ул. Йоновка 11, ет. 4.
15231
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 49 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2099/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Старкар – 95“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Мизия 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, т у ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Стефан Цонев Алев.
15232
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 81 от 7.I.2008 г. по ф.д. № 2098/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Имеди“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управаление
Велико Търново, ул. Независимост 3 (търговски
център „Европа“), офис № 5, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, разкриване и поддържане
на магазини за хранителни и нехранителни стоки,
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международна търговия, лизингова, комисионна
и консигнационна търговия, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, сделки
с интелектуална собственост и извършване на
услуги и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Инна Левановна Кобахидзе и Реваз Ревазович Чхенкели и
се управлява и представлява от управителя Инна
Левановна Кобахидзе.
15233
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 51 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2100/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Елинико“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Цар Освободител 1, с предмет на дейност: производство
и покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос
и износ, импорт, експорт, реекспорт, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна
дейност, транспортни услуги – обществен превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина с
наети и собствени МПС, таксиметров превоз на
пътници, продажба на резервни части, разкриване на частна бензиностанция, авторемонтни
услуги, производство и търговия с промишлени
и селскостопански стоки, строителство, ресторантьорство, бартерни сделки, оказион, собствена
складова база, разкриване на дискотеки, игрални
заведения, компютърни услуги, превод и на чужди
езици, стопански туризъм, плетачни, шивашки,
фризьорски, козметични услуги, производство
и продажба на отоплителни и други енергийни
системи, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска и други услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на филми, видео-, звукозаписи и
други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга търговска и производствена дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Анета Георгиева Кегиадаки и Константинос
Гардикиотис и се управлява и представлява от
Анета Георгиева Кегиадаки.
15234
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3617 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1900/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Св. Иван Рилски“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 2, с предмет на дейност:
първична и специализирана хирургична помощ
по дентална медицина с извършване на диагностика, лечение, рехабилитация, консултации, експертиза за временна нетрудоспособност, здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и имунизации, насочване на пациентите
за консултативна и болнична помощ, наблюдение
и контрол на болни, вкл. бременни и лица до
18 г., контрол и отговорност на предписани медицински дейности и манипулации, предписване
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на лабораторни и други изследвания, лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
обема и вида домашни грижи и помощ, издаване
на документи и извършване на търговски сделки
за нуждите на осъществяваната дентална дейност
за обслужване на пациентите, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Виктория Бориславова Илинска и
Венцислав Цветанов Илински и се управлява и
представлява от управителя Виктория Бориславова Илинска.
15235
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 5 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2070/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Валант – Валачев“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Отец
Паисий 47, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на различни видове фуражи, производство и продажба на селскостопански стоки от
собствено производство, производство и продажба
на мляко и млечни продукти и на селскостопански торове, отглеждане и продажба на дребен е
едър рогат добитък, производство и продажба
на месо и месни продукти, покупка и сключване на договори за аренда на земеделски земи,
строителство, обзавеждане или реконструкция на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, покупка на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, проектантска
и инженерингова дейност, експлоатация, ремонт
и поддръжка на игрални нехазартни и хазартни
автомати, вътрешен и международен туризъм,
търговия с машини и съоръжения, търговия с
резервни части за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, диагностика, ремонт, сервиз и
обслужване на леки, лекотоварни и тежкотоварни
автомобили, промишлени материали, модни и
луксозни стоки, строеж на пътища, търговия на
вътрешния и международния пазар с петрол и
петролни деривати, производство и търговия на
вътрешния и международния пазар с бои, лакове
и химични продукти, производство и продажба на
алкохолни напитки, тютюневи изделия, ювелирни
изделия, валута и др., комисионни, лицензионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортни
и таксиметрови услуги с нови и употребявани
леки и тежкотоварни автомобили, двуколесни,
селскостопанска и строителна техника и стоков
контрол, ресторантьорски и заведения за бързо
хранене, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, бартерни и лизингови сделки, оказионни
сделки, полиграфическа дейност, предпечатна
подготовка и печат, търговия с полиграфически
материали, частна охранителна дейност, изкупуване, обработка, преработка и продажба на
отпадъци от цветни и черни метали, дърводобив
и търговия със строителни материали, строителна
дървесина и дърва за огрев, изкупуване и търговия
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с билки, както и всякакви дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Христо Михайлов Валачев.
15236
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3904 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 2054/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Хаджицонева“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
с. Въглевци, община Велико Търново, ул. 25-а, с
предмет на дейност: производство и продажба на
мебели и кошери, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на хранителни
и нехранителни стоки с цел продажба, обществен
превоз на пътници и товари, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
търговско представителство, посредничество и
агентство, електронна търговия, транспортна,
спедиционна и логистична дейност, външнотърговска дейност, импорт, експорт и рееспорт,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност, лизинг, маркетинг, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с недвижими имоти, рекламна
и импресарска дейност, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Йордан Братанов Братанов
и Станислав Георгиев Пенев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
15237
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 104 от 14.I.2008 г. по ф.д. № 2116/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Винарна Иновации“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. 33-ти свищовски
полк 110, с предмет на дейност: образователна,
обучителна и консултантска дейност, научноизследователска и приложно-внедрителска дейност,
дейност с иновативна насоченост, организация и
провеждане на образователни, научно-теоретични
и практически форуми – конференции, симпозиуми, семинари и др., изграждане, стопанисване
и подпомагане на изграждането на адекватна
изследователска и внедрителска инфраструктура,
иновативни проекти за повишаване на качеството и конкурентоспособността и за снижаване
на енергоемкостта на резултатите от стопанска
дейност, издателска дейност на специализирана,
помощна и популярна литература, други дейности
в съответствие с целите на дружеството и в съответствие с ограниченията на законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала „Винарна Свищов“ – АД, Свищов, и се управлява
и представлява от управителите Иван Георгиев
Иванов и Орлин Радославов Пенков заедно.
15238
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1803
от 19.XI.2007 г. на Габровския окръжен съд по
ф.д. № 660/2003 и разпореждане от 5.XII.2007 г.
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по ф.д. № 1937/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление на
„Елина инвест“ – ООД, от Габрово във Велико
Търново, ул. Ален мак 6, вх. А, ет. 6, ап. 16.
15239
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3901 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 2056/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Братя Ангелови“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Освобождение 2, ет. 2, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с всякакви стоки и във
всички разрешени със закон средства, покупкопродажба на недвижими имоти, вкл. и отдаването
им под наем, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, комисионна, спедиторска,
складова, лизингова и консултантска дейност,
маркетингови проучвания, представителство и
комисионерство на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Иван Янков Ангелов и Георги Иванов Ангелов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
15240
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с определение
№ 3828 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1695/2005 вписа
промени за „Невис хоумс“ – ЕООД, с. Първомайци: вписа като съдружник в дружеството
Патриша Мери Смит; вписа дружеството с ново
наименование: „Невис хоумс“ – ООД; вписа ново
седалище и адрес на управление на дружеството:
с. Янтра, ул. Цанко Церковски 1; вписа като управител и представляващ дружеството Патриша
Мери Смит, която ще управлява и представлява
дружеството заедно и поотделно с вписания управител Йън Гордън Хънтър.
15241
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3554
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1832/2007 вписа промени за „Агромедика 2000“ – ЕООД, Павликени:
заличи като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Камен
Стефанов Стефанов; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Николай Янакиев Колев.
15366
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 7 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2069/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Космос“ – ООД, със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Георги Бенковски
1, ет. 3, с предмет на дейност: организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
търговска дейност с промишлени и потребителски стоки, посредническа, предприемаческа и
инвестиционна дейност, други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
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Ивайло Василиев Плетньов и Татяна Георгиева
Плетньова и се управлява и представлява от
управителя Ивайло Василиев Плетньов.
15367
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3743
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 884/2002 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на едноличен търговец Митко Петров Найденов
с фирма „Бизнес секюрити – ВТ – Митко Найденов“, Велико Търново, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения от Митко
Петров Найденов на „Бизнес секюрити“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управаление Велико
Търново, ул. България 40, вх. А, ап. 17 (рег. по
ф.д. № 447/2005 на ВТОС).
15368
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3593
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Уордсуорт Девелопмънтс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Васил Левски
27, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги,
комисионни сделки, търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
наши физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително инженерство, архитектура, интериорен, екстериорен и приложен
дизайн, както и други дейности и сделки, посочени
в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала Андрю Джон Мъмфорд и се управлява
и представлява от Дейвид Майкъл Кейн.
15369
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 188/2005 вписа
промени за „Ивич“ – ООД, Велико Търново:
заличи като съдружник в дружеството Светлин
Йорданов Стефанов и го заличи като управител
и представляващ дружеството.
15370
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 202 от 21.IV.2008 г. по ф.д. № 2065/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лемън кърд“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Атанас Хаджиславчев 40, с предмет на дейност: вътрешна и
международна туристическа дейност, търговско
представителство, агентство и посредничество,
всякакви услуги за населението, както и всякаква,
разрешена със закон търговска дейност, с капи-
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тал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Джой Хелън Нейл.
15371
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3895 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1332/2004 вписа промени за „Марси – 2010“ – ЕООД, Велико
Търново: заличи като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството Цветомил Георгиев Каличев; вписа като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Милен Йорданов
Кръстев; вписва дружеството с нов адрес на управление: Велико Търново, ул. Никола Габровски
25, вх. А.
15372
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3894 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 646/2006 вписа
промени за „Ес Пи Си“ – ООД, Велико Търново:
заличи като съдружници в дружеството Андрей
Иванов Шанов, Светлана Георгиева Стефанова и
Ангел Кирчев Трифонов; вписа като съдружник
в дружеството Тотка Петрова Чернева.
15373
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3919 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1402/2007 вписа
промени за „Бългериън сайтс 2006“ – ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Филип Маси Бати; вписа като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Раад Али Асгар Ал-Наджафи.
15374
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3539 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 422/2003 вписа
промени за „Групова практика за първична медицинска помощ – стоматологична помощ – д-р
Борисов“ – ООД, Свищов: вписа дружеството с
ново наименование: „Групова практика за първична медицинска помощ – дентална помощ – д-р
Борисов“ – ООД, Свищов.
15375
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3770 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 753/2005 вписа
промени за „Център за професионално обучение
„Европа“ – ООД, Горна Оряховица: заличи като
съдружник в дружеството Пламен Йорданов
Писински; вписа като съдружник в дружеството
Маргарита Георгиева Цанева.
15376
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3943 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 285/2004 вписа
промени за „Багира“ – ООД, Велико Търново:
вписа увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 100 000 лв.
15377
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3786 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1275/2007 вписа
промени за „Център за езиково и професионално
обучение – Велико Търново“ – ЕООД, Велико
Търново: заличи като управител и представляващ
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дружеството Марияна Стойкова Михайлова; вписа
като управител и представляващ дружеството
Георги Стоянов Христов.
15378
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3920 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2072/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Теонастрой“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Професор Илия Янулов 3,
вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, строителна и инвеститорска дейност, комисионна,
складова, консигнационна, рекламна, лизингова
дейност, транспортни услуги, вкл. и международен
транспорт, търговско представителство и посредничество, всякакви други стопански дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Иван Атанасов Стоянов, Теодора Стефанова
Стоянова и Найден Стефанов Момински и се
управлява и представлява от управителя Иван
Атанасов Стоянов.
15379
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3832 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 227/2007 вписа
промени за „Роза – М“ – ЕООД, Горна Оряховица:
вписа увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 10 000 лв.
15380
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3870 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2045/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Веронезе“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Горна Оряховица, ул. Васил Левски 20, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки в страната
и в чужбина с цел печалба, продажба на стоки
в първоначален, преработен и обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
дистрибуторска дейност, вътрешна и външна
търговия – експорт, импорт и реекспорт на стоки,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Васил
Илианов Василев.
15381
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3765 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1241/2003 вписа
промени за „Алпласт“ – ООД, Велико Търново:
заличи като съдружник Мартин Георгиев Мочев;
вписа като съдружници в дружеството Мария
Стоянова Панчовска-Мочева и Георги Мартинов
Мочев; дружеството ще се управлява и представлява от досега вписаните управители Георги
Милков Левичаров и Димчо Георгиев Мочев
заедно и поотделно.
15382
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3553 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1365/2005 вписа
промяна за „Мюс“ – ЕООД, Велико Търново:
вписа дружеството с нов адрес на управление: Велико Търново, ул. Митрополит Панарет Рашев 16.
15383
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3658 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1518/2006 вписа
промени за „Конака“ – ЕООД, Велико Търново:
заличи като едноличен собственик на капитала
„Ником – 97“ – АД, Велико Търново; вписа като
едноличен собственик на капитала Димитър
Цвятков Йорданов; заличи като управител и
представляващ дружеството Петко Георгиев Георгиев; вписа като управители и представляващи
дружеството Весел Славов Мирчев и Ангел Колев
Ангелов, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
15384
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 107 от 11.I.2008 г. по ф.д. № 2124/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дани Фарма“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Симеон Велики 8, вх. В, ет. 7, ап. 26, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Петя Иванова Христова.
15385
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 64 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2076/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Автошкола Олимп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Ален мак 2,
вх. Г, ап. 1, с предмет на дейност: обучение на
водачи на моторни превозни средства на всички
категории и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Борис Стоянов Великов.
15386
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2
от 31.Х.2007 г. на Софийски градски съд по ф.д.
№ 5176/2001 и разпореждане от 20.XI.2007 г. по
ф.д. № 1832/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Агромедика 2000“ – ЕООД, от София в Павликени, пл. Освобождение 3.
15387
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3668 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1859/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пецуров – 07“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Иларион
Драгостинов 5, вх. А, ап. 8, с предмет на дейност:
комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
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в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
менителници, записи на заповеди и чекове,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, осъществяване на услуги в областта на
компютърните и информационните технологии,
както и други, незабранени със закон дейности
(при спазване на специалните законови разпоредби за всяка от изброените дейности), както и
всякакви дейности, незабранени със закон или
подзаконов нормативен акт, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Тихомир Ильов Пецуров.
15388
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3871 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2044/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сама – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Лясковец, ул. Бузлуджа 43,
вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени и потребителски стоки,
суровини и материали, строителство и инженерингова дейност, селскостопанска продукция,
внос, износ, туроператорска и травълагентска
дейност, транспорт и спедиция, търговско представителство, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, за които не се изисква
разрешение от държавен орган преди съдебната
регистрация на дружеството, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Младен Симеонов Антонов.
15389
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3873 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2042/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бори строй“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Борис Денев
18, с предмет на дейност: строително-монтажна
дейност, хидроизолации, дърводобив, търговия,
внос и износ, кафе-аперитив и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Борислав
Атанасов Захариев.
15390
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3594 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1927/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Глобал къмпани комерс“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Свищов, ул.
Цанко Церковски 28, вх. А, ет. 5, ап. 6, с предмет
на дейност: търговска дейност на едро и дребно с
хранителни и нехранителни стоки, разносна търговия, разкриване на магазинна мрежа, строителна
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дейност, производство на строителни материали
и изделия, търговия със строителни материали,
промишлени стоки, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна
и импресарска дейност, транспортни услуги със
собствени и наети транспортни средства, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство (без процесуално) и посредничество,
сделки със земеделски земи, гори и недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна, комисионна, консигнационна, лизингова дейност, предоставяне на компютърни и интернет услуги, зали за компютърни
игри и всякакви услуги на населението, както и
всякакви други стопански дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Лидия Веселинова Монова.
15391
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3731 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1985/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Еврострой – 90“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Освобождение
75, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност: пътно и
промишлено строителство, строително-монтажни
и сторително-ремонтни дейности, дърводобив и
дървообработване, складови дейности, търговия
на едро и дребно на промишлени и хранителни
стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Орхан
Мюмюнов Ахмедов, Мергюл Мехмедова Ахмедова и Мюмюн Орханов Ахмедов и се управлява
и представлява от Орхан Мюмюнов Ахмедов,
Мергюл Мехмедова Ахмедова заедно и поотделно.
15392
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 85 от 8.I.2008 г. по ф.д. № 2084/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Олимпиктранс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Горско Ново село, община Златарица, ул. Петнадесета 5, с предмет на дейност:
вътрешен и международен товарен автомобилен
транспорт, търговия на едро и дребно със стоки
и всякакви други дейности и услуги в страната
и в чужбина, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Замфир
Замфиров Симов.
15393
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 86
от 8.I.2008 г. по ф.д. № 2121/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Холидейс и Ко“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление
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Велико Търново, ул. България 39, ет. 2, ап. 4, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, производство и търговия
със селскостопански стоки, строителство, ремонт
и поддръжка на сгради, пътища и магистирали,
добив, обработка и търговия с дървен материал,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, бартерни и лизингови сделки,
транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството е неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала и управител Анатоли Пламенов Атанасов.
15394
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 33 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2111/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Империя – 07“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Филип Тотю 9, вх. А, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно със селскостопански стоки и продукти,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Николай Цветанов Мотков и Иван Стефанов
Иванов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15395
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 106 от 14.I.2008 г. по ф.д. № 2117/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Бейдар мюзик фестивал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги в страната и в
чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и
рекламна дейност, придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди, отдаването им под наем или продажбата им с цел
печалба, създаване на интернет сайтове, графичен
дизайн, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Малка
Бейдър и Грегъри Бейдър, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
15396
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3652 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1934/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ВИГ – Тодоров, Генчев“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Бяла черква, ул. Изгрев 1, с
предмет на дейност: всякаква селскостопанска
и производствена дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с хранителни
и нехранителни стоки, машини, съоръжения и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Валентин Събинов Тодоров и Генчо Стефанов Генчев и се управлява и
представлява от управителя Валентин Събинов
Тодоров.
15397
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3678 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 65/2001 вписа в
търговския регистър поемане на предприятието
на едноличен търговец Николай Радев Беевски
с фирма „Николена – 2001 – Николай Беевски“,
Велико Търново, от неговия наследник Румен
Николаев Беевски, и го вписа като едноличен
търговец с фирма „Николена – 2001 – Николай
Беевски – Румен Беевски“ със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Асен Раз
цветников 9 (рег. по ф.д. № 1865/2007 на ВТОС).
15398
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3933 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2093/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Крез комерс“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Георги Измирлиев
13А, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строителна, инвеститорска и предприемаческа дейност, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, външнотърговска
дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, менителници, записи на заповед и чекове,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
селскостопанска дейност – производство и търговия с незабранена селскостопанска продукция
в страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, всякакви дейности и услуги,
незабранени със закон за дружество с ограничена
отговорност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Александър
Ангелов Христов и Даниел Михайлов Димитров,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
15399
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 61 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2105/2007 вписа в
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търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Синко Манос“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Десети февруари 4,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия
и покупка на стоки с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионна и
спедиционна дейност, лизингови сделки, научноразвойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон и ли друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Стевън Манартс и Тинъ Ю. М. Й.
Хролюс, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15400
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 34
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иветтур“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Христо Караминков 20, с
предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност (след регистрация) и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със зкон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Васил Луков Кирилов.
15401
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3535 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1872/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аутдорс България“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Калоян 13,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги,
комисионни сделки, търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
наши физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително инженерство, архитектура, интериорен, екстериорен и приложен
дизайн, както и други дейности и сделки, посочени
в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Кристофър Подвисоки.
15402
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 32 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2112/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Автоспринт“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Никола Габровски 33, вх. А,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни,
консултантски или други услуги, лизинг, сделки
с интелектуална собственост и други дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Илия Митков Димитров и Георги Николов Кушев
и се управлява и представлява от управителя
Илия Митков Димитров.
15403
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 15 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2097/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Вил – сервиз“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул.
Панорамна 22, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност:
таксиметрови превози и товари и пътници, автосервиз, бояджийство, международен транспорт,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, комисионна, консигнационна и спедиционна дейност, внос и износ, импорт,
експорт – реекспорт, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, както
и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Людмила Пенчева Йорданова и
Здравко Тодоров Йорданов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
15404
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3917 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2082/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мега стил“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Георги
Измирлиев 4, вх. Б, ет. 3, ап. 61, с предмет на
дейност: изработка и монтаж на дограма, търговия на едро и дребно и всякакви други стоки
и във всякакви, разрешени със закон средства,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна
и външна търговия, внос, износ, бартерни сделки,
реекспорт, комисионна, спедиторска, складова,
лизингова и консултантска дейност, маркетингови
проучвания, представителство и комисионерство
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Стефан Тодоров
Стефанов и Георги Пламенов Данаилов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
15405
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3908 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 2067/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „С – мебеле“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Тракия
4, ет. 5, с предмет на дейност: производство и
проектиране на мебели и други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Сергей Радев Мерджанов
и Ирена Димова Мерджанова и се управлява и
представлява от Сергей Радев Мерджанов.
15406
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3821 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2009/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Борис – Мен“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Г.
Измирлиев 17, бл. 1, вх. Б, ап. 19, ет. 7, с предмет
на дейност: инвеститорска, проектантка, инженерингова, маркетингова, посредническа дейност,
вкл. строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, изработка
на метални конструкции и нестандартно оборудване, заведения за обществено хранене, магазини,
производство и търговия със селскостопанска,
промишлена и животинска продукция, хранителни
стоки, стоки за бита, промишлена и битова електроника, продажба на алкохолни и безалкохолни
напитки, кафе, шоколадови изделия, парфюмерия
и козметика, цигари и тютюневи изделия и други, изрично незабранени със закон дейности, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Борислав Пенчев Менев
и Иваничка Милкова Иванова и се управлява и
представлява от Борислав Пенчев Менев.
15407
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение
№ 189 от 28.III.2008 г. по ф.д. № 404/99 вписа в
търговския регистър промени за „Хлебопроизводство 999“ – АД, Свищов: вписа преобразуване
на „Хлебопроизводство 999“ – АД, Свищов, в
„Хлебопроизводство 999“ – ООД, Свищов, чрез
промяна на правната форма, като „Хлебопроизводство 999“ – ООД, Свищов (рег. по ф.д.
№ 26/2008), става универсален правоприемник на
преобразуващото се дружество на „Хлебопроизводство 999“ – АД, Свищов, което се прекратява
без ликвидация; вписа новоучреденото дружество
с ограничена отговорност „Хлебопроизводство
999“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Свищов, ул. Екзарх Антим I № 2, с предмет на
дейност: производство и търговия с хляб, хлебни
и млечни изделия, производство, преработка и
търговия с хранителни и промишлени стоки,
оборудване на складове, магазини, ресторанти за
собствени нужди и отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност,
мениджмънт, търговско и друго представителство
и агентство на местни и чуждестранни фирми,
маркетинг, строителни услуги, спедиторска и
превозна дейност, авторемонтни и таксиметрови
услуги, рекламна дейност, фото-, видео- и звукозаписи, тиражиране на такива и продажбата им,
бартерни сделки, оказион и комисионна търго-

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

вия и други дейности, незабранени със закон, с
капитал 72 000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Асен Асенов Нацков и
Йоланда Георгиева Венелинова и се управлява
и представлява от Асен Асенов Нацков.
15408
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 105 от 14.I.2008 г. по ф.д. № 2113/2007 вписа
в търговския регистър акционерно дружество
„Еко енерджи“ – АД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Велико
Търново, ул. Христо Ботев 14, с предмет на
дейност: маркетинг, трансфер на технологии и
ноу-хау, промишлено коопериране, инженеринг,
посредническа и търговска дейност в областта
на телекомуникационни, навигационни и радиолокационни системи, електронни и радиотехнически изделия, сигнално-охранителна техника,
ядрена електроника, приборостроене, електро- и
радиокомпоненти и градивна елементна база,
специално технологично оборудване, стоки за
бита и други специални и граждански изделия,
консултантска дейност, реклама, разкриване на
офиси, филиали и бюра в страната и в чужбина,
създаване на учебни центрове и бизнесшколи за
обучение и преквалификация, обмен на специалисти и изпращане на работна сила в чужбина,
представителство, посредничество и агентство
в полза на местни и чуждестранни лица, други
дейности, за които не съществува ограничение или
законова забрана, с капитал 51 000 лв., от които
внесени 17 750 лв., разпределен в 510 поименни
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. всяка една от тях. Дружеството
е с неопределен срок, с едностепенна система
на управление с назначен съвет на директорите
в състав: Радостин Георгиев Данчев, Росица
Александрова Златкова и Цветана Иванова Чуклева-Недялкова и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Радостин Георгиев
Данчев.
15409
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 101 от 10.I.2008 г. по ф.д. № 2114/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мима – 80“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Раданово, община Полски Тръмбеш, ул. Деветнадесета
14, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален
или преработен вид, както и продажба на стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, производство и търговия с текстилни
изделия, производство, преработка и реализация
на селскостопанска продукция, производство
и търговия със стоки от хранително-вкусовата
промишленост, транспортна дейност в страната
и в чужбина със собствени и наети леки товарни
автомобили и автобуси, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, превозна, комисионна, спедиторска,
складова, лизингова, дистрибуторска, рекламна,
импресарска и информационна дейност, както и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство,
туристически и таксиметрови услуги, ресторантьорство, придобиване на недвижими имоти и
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продажбата им с цел печалба, всякаква друга
дейност, незабранена за дружество с ограничена
отговорност и примерно изброена в чл. 1 ТЗ, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Магдалена Рашкова
Илиева.
15410
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3935 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2091/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ривърсайд пропърти“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Магистрална 5, с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти, строителство, строителноремонтни дейности, транспорт, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, търговия, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни и наши физически и юридически
лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други
услуги, както и други дейности и сделки, посочени
в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Гриша
Николаев Ангелов.
15411
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 75
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2125/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стройпрогрес – ВТ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Толедо 4, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба
на недвижими имоти, проучване, проектиране и
строеж на обекти за промишлено, гражданско,
селскостопанско и хидромелиоративно строителство, строително-монтажни и ремонтни работи в
страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, внос и
износ на строителни материали, както и всякакви
други дейности, примерно изброени в чл. 1 ТЗ,
незабранени за ЕООД, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Наталия Владимировна Лъйзлова.
15412
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 76 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2123/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рейтур 2007“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Килифарево, ул. Александър Стамболийски
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19, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
и продажба на алкохолни напитки, онлайн търговия, производство и продажба на сладкарски,
тестени и захарни изделия, вътрешна и външна
търговия, спедиторска и транспортна дейност в
страната и в чужбина, участие в смесени фирми
и клонове в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Махтюме Юсеинова Палова
и Рейхан Мехмед Палоолу, който го управлява
и представлява.
15413
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 79 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 2074/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сенс Суси“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Калоян 13, ет. 3, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия със селскостопанска продукдция, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия
и покупка на стоки с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, ремонт и възстановяване
на собственост, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, консултантска,
рекламна и информационна дейност, сделки с
интелектуална собственост, преводаческа дейност
и легализации, интериорен, екстериорен и приложен дизайн, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Стивън Палмър Райдър и
Тюдор Ролински и се управлява и представлява
от управителя Стивън Палмър Райдър.
15414
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3778 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 655/2006 вписа
промени за „Мизия пропърти“ – ЕООД, с. Полски Сеновец: вписа увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 20 005 000 лв.; вписа
като съдружници в дружеството „Стимерг“ – АД,
София, „Хидротурс – 94“ – ООД, София, и „Институт по стъкло и керамика“ – ООД, София;
вписа дружеството с ново наименование „Мизия
пропърти“ – ООД (изписва се и на латиница); вписа като управител и представляващ дружеството
Юрий Иванов Юнишев, който ще управлява и
представлява дружеството с вписания управител
Тодор Маринов Палазов само заедно.
15415
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1800
от 12.XI.2007 г. на Сливенския окръжен съд по
ф.д. № 726/2007 и разпореждане от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 1842/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Ник 2007“ – ЕООД, от Сливен във Велико
Търново, ул. Иларион Драгостинов 9, вх. В.
15416
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3886 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2035/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калц“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Баба Мота 15, с
предмет на дейност: строителство на жилищни,
обществени и промишлени сгради, ремонтностроителна дейност, озеленяване, търговия с
недвижими имоти, търговия с хранителни и промишлени стоки, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, както и други дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Красимир Николов Калчев.
15417
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3791 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1996/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Гео строй – корект“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Шейново 13, с предмет на дейност: покупкопродажба на всякакви промишлени, хранителни
и селскостопански стоки, строителна и ремонтна
дейност от всякакъв вид, търговия със строителни
материали от всякакъв вид, покупко-продажба на
стоки втора употреба от всякакъв вид, търговска
дейност в магазини, сладкарници, кафе-аперитив,
бар, ресторант, дискотеки, продажба на цигари,
безалкохолни и алкохолни напитки, автосервизни
и таксиметрови услуги, внос, износ, продажба и
отдаване под наем на всякакви моторни превозни
средства, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, външнотърговска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаването им
под наем, представителство и посредничество,
внос – износ на стоки от всякакъв вид, букмейкърска дейност, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, компютърни и ксероксни услуги, търговия със стоки за
бита, животинска и селскостопанска продукция,
търговско посредничество, екскурзии в страната
и в чужбина, оказион, както и всякаква, незабранена със закон търговска дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Петър Александров Грамов и Илия
Георгиев Иванов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
15418
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3936 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2052/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Строй Макс – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Горна Оряховица, ул. Раховец 5Б,
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ет. 6, с предмет на дейност: строително-монтажни, бояджийски и ел. услуги, автосервизни
услуги, транспортно-спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и търговия на
промишлени и селскостопански произведения,
хранителни стоки и строителни материали, разкриване и експлоатация на смесени търговски
обекти, бартерни сделки и обмен на стоки за
потребление, търговска и комисионна дейност,
лизинг, хотелиерство, ресторантьорство, вкл.
вносно-износна, търговско представителство и
агентство на наши и чуждестранни фирми, посредничество и агентство, рекламна дейност и
маркетинг, други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Георгиев Енчев.
15419
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3903 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1842/2007 вписа
промени за „Ник 2007“ – ЕООД, Велико Търново:
заличи като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Николай
Стоянов Катевски; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Сергей Василев Димитров.
15420
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3788 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1998/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Веда БГ“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Момина
крепост 1, вх. Б, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни
стоки, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, бартерни и лизингови сделки, транспорт,
реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и
управител Галина Ангелова Димова.
15421
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3837 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2026/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дари – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Хан Аспарух
20, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с интелектуална
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собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, както и други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Асенов Тютюнджиев.
15422
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3716
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1973/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Толуза“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Виноград, община Стражица, област Велико
Търново, ул. Втора № 21, с предмет на дейност:
транспортни услуги, транспортна и спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, менителници, записи на заповед и чекове,
комисионна и спедиционна дейност, складови и
лизингови дейности, научно-развойна дейност,
изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, програмни, импресарски и други
услуги и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васил Иванов Василев.
15423
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3938 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2080/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стройинвест – 07“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Мальовица
3, с предмет на дейност: строително-ремонтни
работи, търговия на едро и дребно със строителни
материали, проектиране, доставка и монтаж на
отоплителни, В и К и електросистеми и съоръжения, покупко-продажба и отдаване под наем
и аренда на имоти, разработване и внедряване
на производствени технологии и софтуер, проектиране и конструиране на детайли, вътрешна и
външна търговия с позволени със закон стоки,
хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска
дейност, 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, обмен
на валута, туристически услуги и други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
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с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Митю Драганов Пашов.
15424
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3544 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1899/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Деко ланд“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Алеко Константинов
48, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
издателска, продуцентска, консултантска дейност,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, архитектурно
проектиране, създаване на кадастър и извършване на геодезически дейности (след получаване
на съответната правоспособност по Закона за
кадастъра и имотния регистър), както и други
стопански дейности и услуги, разрешени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Христо Недялков Христов
и Антония Костова Сталева и се управлява и
представлява от Христо Недялков Христов.
15425
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3893 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 655/2006 вписа
промени за „Мизия пропърти“ – ООД, с. Полски Сеновец; вписа увеличение на капитала на
дружеството от 20 005 000 лв. на 29 433 000 лв.
15426
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3940 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2078/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Флора пак“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Дебелец, ул. П. Р. Славейков 3, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
във всички разновидности, внос, износ, бартер,
реекспорт, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, предоставяне на коли
под наем, таксиметрови и транспортни услуги,
инженерингова дейност, хотелиерска и ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, преводачески
услуги, както и други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Георги
Иванов Лазаров и Теодора Атанасова Лазарова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
15427
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3808 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2012/2007
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вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елена – туризъм“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление гр. Елена, ул.
Хаджи Юрдан Брадата 54, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, спедиторска дейност, таксиметрови и транспортни
услуги, вкл. и международен транспорт, строителна дейност и търговия с недвижими имоти,
комисионна, складова, консигнационна, рекламна,
лизингова дейност, информационни и програмни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, всякакви
други стопански дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Рени Димитрова Димитрова.
15428
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3835 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2029/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калипсо“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис
I № 1, вх. Д, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки (хавлиени изделия,
спално бельо и др.) в страната и в чужбина с
цел печалба, продажба на стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дистрибуторска
дейност, вътрешна и външна търговия – експорт,
импорт и реекспорт на стоки, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Марин Марков Марков.
15429
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3693 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1878/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „П. А. Мотис“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Добри дял, община Лясковец,
ул. Люлин 5А, с предмет на дейност: хотелиерска,
туристическа, рекламна дейност, покупка на акции, изкупуване на земеделски земи и гори с цел
обработка и тяхната продажба, инженерингова и
авторемонтна дейност, таксиметрови и спедиционни услуги при превоз на пътници и товари, фризьорски и шивашки услуги, производство, преработка, изкупуване и продажба на стоки, търговия,
представителство, посредничество и агентство
на наши и чуждестранни фирми, строителство,
проектантска и консултантска дейност, сделки с
недвижими имоти, производство на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт
и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство,
превозна, рекламно-информационна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
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звукозаписи и други подобни дейности, издателска
или печатарска дейност, продажба на вестници,
списания, книги и други печатни произведения,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пана
йотис Сардалос.
15430
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1903
от 3.XII.2007 г. на Габровския окръжен съд по
ф.д. № 436/2003 и разпореждане от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 1997/2007 вписа в търговския регистър
промяна на седалището и адреса на управление
на „Бора – 1“ – ООД, от гр. Дряново във Велико
Търново, ул. Рада войвода 7, вх. А, ет. 5, ап. 15.
15431
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3866 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2037/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бизнес дивелъпмънт консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Васил Златарски 3, вх. Б,
ап. 6, с предмет на дейност: търговия със стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
сделки със складови записи, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, складови сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, както и всякакви
други дйности, незабранени със закон, с капитал
6000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Йордан Симеонов Попов, Чавдар
Стоянов Петров и Алек Иванов Алексиев и се
управлява и представлява от управителя Йордан
Симеонов Попов.
15432
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3790 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2003/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Белла Норд и партнърс“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Асти
10, с предмет на дейност: търговия и покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено произвосдство,
консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на фирми в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
складови и лицензионни сделки, франчайзингови и ноу-хау сделки и сделки с интелектуална
собственост, транспорт, реекспорт, лизингови
и бартерни сделки, хотелиерски, туристически,
рек ламни, информационни, прог рамни, импресарски или други услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, международни превози,
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с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Веселин Димитров Иванов
и Димитър Веселинов Иванов и се управлява и
представлява от управителя Веселин Димитров
Иванов.
15433
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 37
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2106/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кийрън“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Сломер, община Павликени, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, интернет търговия, компютърен
софтутер, участие в други дружества и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Шийла
Мари Абътс.
15434
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 36 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2107/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хрис комерс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Димитър
Рашев 16, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и търговия с
нови автомобили и автомобили втора употреба,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
бартерни и лизингови сделки, транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всякакви други дейности
и услуги в страната и в чужбина, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Христка Иванова Цуцуманова.
15435
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3934 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2092/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ривърсайд ин-
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вестмънт“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Магистрална 5, с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти, строителство, строителноремонтни дейности, транспорт, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, търговия, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни и наши физически и юридически
лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други
услуги, както и други дейности и сделки, посочени
в чл. 1, ал. 1 ТЗ, чието извършване е разрешено
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Гриша
Николаев Ангелов.
15436
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2095/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ЕС секюрити“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Лесичери, община Павликени,
ул. Първа № 12, с предмет на дейност: охрана
на физически и юридически лица, проектиране,
монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна
техника, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица,
транспортни услуги за превоз на пари, ценни
книжа, колетни пратки, карго товари и пътници, трезорна (съхранение на пари и ценности) и
преброителна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на селскостопански
и промишлени стоки с цел продажба, автосервизна, посредническа и комисионна дейност,
административноправни услуги, дейности по
осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на сгради и помещения, технологични съоръжения и инсталации, технически експертизи
за пожари и аварии, проектиране, производство,
внос, търговия, ремонт, монтаж и поддръжка
на изделия, машини и съоръжения, свързани с
осигуряването на пожарната и аварийна безопасност на обектите, противопожарната техника и
гасителни средства, проектиране, разработване и
внедряване на автоматизирани системи за охрана,
пожароизвестяване и пожарогасене в обектите,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, рибовъдство, производство и продажба на риба и рибни
продукти, психологически подбор на персонал,
вкл. и за охранителни фирми и управление на
човешки ресурси, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Марийка Ганчева Бошева.
15437
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 18 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2094/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ников“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
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на управление с. Първомайци, община Горна
Оряховица, ул. Цар Самуил 2, с предмет на дейност: търговия с всякакви кожи, кожени дрехи,
обувки и изделия от кожа – сувенири, бижута и
аксесоари, вътрешно- и външнотърговска дейност
във всички разновидности, внос, износ, бартер,
реекспорт, разкриване и експлоатация на бутици,
магазини, ателиета, оказиони и антиквариати за
собствени нужди и за отдаване под наем, разкриване и експлоатация на туристически комплекси
и заведения за обществено хранене във всичките
им разновидности, производство и продажба на
всякакви селскостопански и промишлени стоки, както и на резервни части за тях, на храни
и безалкохолни напитки, тютюневи изделия и
спиртни напитки, счетоводни услуги и счетоводни консултации, вътрешен и международен
туризъм, туристически и преводачески услуги,
транспортни услуги със собствен и нает транспорт,
международен транспорт, авторемонтни услуги,
отдаване под наем на МПС, спедиторска дейност,
оказион, антиквариат, комисионна, спедиционна,
складова, ноу-хау, лизингова дейност, агентство,
посредничество и представителство в страната и
в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Мирослав Павлов Ников.
15438
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 67 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2077/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Д Д транс“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Възрожденска 1, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
строителство, ремонт и поддържане на пътища,
пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, търговска дейност,
външнотърговска дейност, внос и износ, дърводобив и дървопреработване, ресторантьорство,
хотелиерство, туризъм в страната и в чужбина,
сделки с недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен
произход и техните производни, производство,
изкупуване и реализация на промишлени стоки и
стоки за бита, всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Димитър Генчев Димитров и Добрин Цветанов
Дамянов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15439
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 35
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2108/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Васитур“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Христо Караминков 20, с
предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност (след регистрация) и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
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неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Васил Луков Кирилов.
15440
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 174 от 17.III.2008 г. по ф.д. № 655/2006 вписа
промени за „Мизия пропърти“ – ООД, с. Полски
Сеновец: заличи като съдружници в дружеството
Тодор Маринов Палазов, „Стимерг“ – АД, София,
„Хидротурс – 94“ – ООД, София, и „Институт по
стъкло и керамика“ – ООД, София; вписа като
едноличен собственик на капитала „България
Инвестмънт голф енд ризорт“ – ООД, София;
вписа дружеството с ново наименование „Мизия
пропърти“ – ЕООД; заличи като управител и
представляващ дружеството Тодор Маринов Палазов; вписа като управители и представляващи
дружеството Луис Амаро Гонзалес и Франсиско
Хосе Росас Фустер, които ще управляват и представляват дружеството заедно или поотделно и
само заедно с вписания управител Юрий Иванов
Юнишев.
15441
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3789 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2002/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Форекс капитал груп“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Михалци, община Павликени,
област Велико Търново, с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, консултантска дейност в
областта на финансите, разработване на бизнес
планове, проекти и програми, маркетингови проучвания, анализи и други бизнес услуги, както и
всякакви други разрешени със закон дейности, с
капитал 6000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Огнян Георгиев Денчев,
Ефрем Иванов Радев, Георги Огнянов Денчев и
Радослав Ефремов Радев и се управлява и представлява от управителите Георги Огнянов Денчев
и Радослав Ефремов Радев заедно и поотделно.
15442
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2 от 15.VI.2007 г. на Софийския градски съд по
ф.д. № 4717/2004 и разпореждане от 23.IV.2008 г.
по ф.д. № 28/2008 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Аби Уорд“ – ЕООД, от София във Велико
Търново, ул. Никола Габровски 2, ет. 5.
15443
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 9865 от 12.XI.2007 г. на Варненския окръжен съд
по ф.д. № 3165/99 и разпореждане от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 1938/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление на
„Атани“ – ЕООД, от Варна във Велико Търново,
ул. Алеко Константинов 48, ет. 1.
15444
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 713 от 18.II.2008 г. на Варненския окръжен съд
по ф.д. № 4102/2004 и разпореждане от 4.IV.2008 г.
по ф.д. № 27/2008 вписа в търговския регистър
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промяна в седалището и адреса на управление на
„Булком маркет“ – ЕООД, от Варна във Велико
Търново, ул. Колоня Товар 5, ет. 1.
15621
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3631 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1940/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дими груп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Освобождение
11, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, транспортни и строителни услуги,
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Владимиров Гогичев, който го
управлява и представлява.
15876
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 64
от 14.04.2008 г. по ф. д. № 277/2005 вписа промени за „Амбулатория за първична медицинска
помощ – групова практика – Биомед – доктор
Свиленов и доктор Димитрова“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на „Амбулатория за
първична медицинска помощ – групова практика – Биомед – доктор Свиленов и доктор Папавасилиу“ – ООД, Видин; вписва Ели Анастасова
Папавасилиу-Георгиева като съдружник; заличава
като съдружник Пролетка Ангелова Димитрова;
вписва преразпределение на дяловете; вписва
промяна в дружествения договор.
15244
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение № 58 от 04.04.2008 г. по ф. д. № 216/97
вписа прекратяването и обявяването в ликвидация
на „Венихим“ – ООД, с ликвидатор Ели Симеонова Василева и със срок на ликвидация 1 месец.
15245
Видинският окръжен съд на основание чл. 192,
ал. 2 ГПК с решение № 89 от 16.06.2008 г. по
ф. д. № 211/2007 вписва промяна за „Белтел
холдинг“ – ЕАД: вписва поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 889 от 26.10.2007,
като броят на обикновените поименни акции
на акционерното дружество вместо 950 000 да
се чете „1 950 000“; вписаните промени са при
условията на § 6 ПЗРЗТР.
15705
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.03.2007 г. по ф. д. № 235/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БМК“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Любен Каравелов 1, вх. А,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, транспортна, ремонтна, туристическа, хотелиерска,
рекламна дейност, информационна, програмна
дейност, импресарска: сделки с интелектуална
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собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, както и други подобни дейности,
издателска или печатарска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, авиационен превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, обучение и
преквалификация на летци, пилоти, парашутисти,
авиотехници и авиоинженери, ремонт на летателни
апарати, авиационни двигатели и обслужващата
ги техника (като малко предприятие), подготовка
на спортисти в авиационните спортове и организиране и провеждане на състезания по тях (след
разрешение), експлоатация на редиосвързочни
средства (след разрешение), селскостопанска
авиация и работа, производство и покупка на
всякакви стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален и преработен вид, търговско представителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортна и туристическа дейност в страната
и в чужбина, рекламна и маркетингова дейност,
всякакви други дейности, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Александрос Пианос и Альоша Георгиев Крумов,
който го управлява и представлява.
15246
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.11.2007 г. по ф. д. № 864/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ив – Ал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Мито Цветков 2,
с предмет на дейност: производство на стоки и
услуги за вътрешния пазар и за износ, вътрешно- и
външнотърговска дейност с всякакви разрешени
със закон стоки на едро и дребно в собствени и
наети магазини, вкл. и чрез мрежа от търговски
обекти, всякакви разрешени със закон вносноизносни сделки и операции, всякакви услуги в
собствени и наети центрове за спорт, рехабилитация и възстановяване, търговско и фирмено
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска,
посредническа и търговска дейност по обслужване,
проектиране, строеж, дострояване, преоборудване, закупуване, наемане и отдаване под наем
на помещения и сгради за частно и фирмено
ползване на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, всякакви видове консултантска дейност по фирмена организация и дейност,
посредничество при покупко-продажби и замени
на недвижими имоти, вътрешни и международни
превози на пътници и товари, спедиция, както и
всякакви други дейности, разрешени със закон и
съгласно изискванията на законодателството, и
с капитал 25 000 лв., с едноличен собственик на
капитала Иван Лозанов Алексиев. Дружеството
се управлява и представлява от Таня Цветанова
Алексиева.
15247
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 09.08.2007 г. по ф. д. № 633/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дигси“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Томин мост 2,
и с предмет на дейност: обучение на водачи
на МПС, възстановяване на контролни точки;
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превозни и спедиционни услуги в страната и в
чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество; превозни,
спедиционни и комисионни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Димитър Георгиев Коцилковски и Силвия Кирчева
Коцилковска и се управлява и представлява от
Димитър Георгиев Коцилковски.
15248
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
04.10.2007 г. по ф. д. № 747/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вилико“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Козлодуй, ж. к. 2 А, бл. 77,
вх. А, ап. 8, с предмет на дейност: подготовка,
организация и провеждане на тържества, спектакли, концерти, театрални постановки, публични
изяви, пресконференции, промоции, изложения,
бизнес срещи, семинари, конференции, конгреси,
фестивали, делови срещи, официални приеми и
светски събития, кетъринг, моден дизайн, вътрешен и външен интериорен дизайн, стилистично
оформление, фотография, маркетинг, рекламни,
информационни, звукозаписни и видеоуслуги,
връзки с обществеността, мениджмънт, консултантска дейност и консултантски услуги, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Величка Христоскова Нейчева Бошнякова.
15445
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.VІ.2007 г. по ф. д. № 498/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Айна“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Добруша, ул.
Дружба 5, с предмет на дейност: външнотърговска и вътрешноикономическа 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, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство и продажба на препарати за растителна защита, продажба на лекарствени средства,
административни услуги, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, придобиване
и управление на дялови участия, всички други
дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Бонка Борисова Гогова.
15446
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
04.10.2007 г. по ф. д. № 752/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Норт Уест Инвест“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление Враца, ул. Подбалканска
51, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: счетоводни
и икономически услуги, създаване на софтуерни
продукти, търговия с компютърни системи и
консумативи, всестранни услуги и текстообработка, рекламно-информационна, издателска,
посредническа, консултантска и маркетингова
дейност, пълна и частична предпечатна подготовка на всякакъв вид информационни носители,
производство на всякакви рекламни материали,
проектиране и строителство на обществени, жилищни и офис сгради и помещения, дизайн, интериор, екстериор, търговия с недвижими имоти,
вътрешно- и външноикономическа дейност, вкл.
търговия по каталог, производство, изкупуване,
преработка и реализация със селскостопанска и
животинска продукция, производство на облекла
и стоки за бита, организация и експлоатация на
магазинна мрежа, базари, галерии, козметични и
спортни центрове, фотоателиета, битови услуги,
разпространение и търговия с печатни издания,
превоз на лица и товари в страната и чужбина,
производство, търговия и реализация на безалкохолни напитки от всякакъв вид (сокове, нектари,
сиропи, концентрати и др.), експлоатация на
технологични линии за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки и минералин води,
производство, бутилиране, търговия с алкохол
от всякакъв вид след получаване на съответното
разрешение и лиценз, охрана на физически лица,
обекти, собственост на юридически лица, бинго
зали, казина и др., лична охрана, съпровождане
на стоково-материални ценности, пари, валута и
охрана на същите, сменна и цялостна охрана на
банки и финансови институти, след получаване
на съответното разрешение и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Тони
Ивайлов Христов и Теодор Ивайлов Тодоров и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15969
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър с решение № 85 от 26.II.2008 г.
по ф.д. № 810/2007 вписва в търговския регистър
еднолично дружесттво с ограничена отговорност
„СТМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Свищовска 103, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: производство, търговия
и ремонт на подемна техника, производство на
резервни части, вътрешна и външна търговия,
всякаква, разрешена от закона търговска дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Иван Вълков Вълков.
15447
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър с решение № 76 от 15.II.2008 г.
по ф.д. № 887/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Велико
Търново инвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Младост 13, вх. Б,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на
всички видове разрешени стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, производство на всички видове
разрешени стоки и други вещи с цел продажба,
производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински
произход, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, външнотърговска, реекспортна дейност,
търговско представителство, бартерни сделки,
разрешени от закона, превозна и всички видове транспортна, хотелиерска, ресторантьорска,
екскурзионна, рекламна и издателска (без книгопечат), програмна, информационна, сервизна,
преводаческа, фотографска дейност, забавни и
развлекателни игри, машинописна и плетаческа
дейност, сделки с интелектуална собственост,
маркетингова, мениджърска, инженерингова
дейност, производство, продажба и отдаване под
наем на аудио- и видеозаписи, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, туристическа,
туроператорска дейност, воден, пътен и международен транспорт, с капитал 6000 лв. Дружеството
е със съдружници Тихомир Иванов Яков, Антон
Божидаров Петров, Пламен Янчев Янев, Иван Николов Узунов, Емил Димитров Асенов и Веселин
Тодоров Чулов и ще се управлява и представлява
от управителите Тихомир Иванов Яков и Антон
Божидаров Петров заедно и поотделно.
15448
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ и § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър с решение № 87 от 27.II.2008 г.
вписа промени за „Мерлин дивелъпмънтс“ – ООД,
по ф.д. № 10/2008: открива партида в търговския
регистър за „Мерлин дивелъпмънтс“ – ООД, на
основание решение № 41 от 28.XII.2007 г. по ф.д.
№ 456/2007 по описа на Окръжен съд – Велико
Търново, за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството от Велико Търново,
ул. Г. С. Раковски 10, в с. Ганчовец, община Дряново, област Габрово, ул. Осми март 22.
15496
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 932
от 14.VII.2006 г. регистрира промяна за „Ди-ТиКа“ – ЕООД, по ф.д. № 905/98: вписа промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството
от Габрово, ул. Селимица 11, на гр. Дряново, ул.
Поп Харитон 3.
15497
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 70 от
12.II.2008 г. вписа по ф.д. № 634/2003 прехвърляне
на предприятие с фирма „Джинелис – Йордан
Йорданов“ (ф.д. № 577/92) на едноличния търговец Йордан Благоев Йорданов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на Георги Георгиев Фтичев и го вписа като едноличен търговец с фирма „Джинелис – Йордан
Йорданов – Георги Фтичев“.
15498
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1592/98 за „Сплендид“ – ООД: вписва
като съдружник и управител Мариета Димитрова
Минева; заличава като съдружник и управител
Емилия Димитрова Андреева; дружеството ще се
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управлява и представлява от Йордан Димитров
Андреев и Мариета Димитрова Минева заедно
и поотделно.
15027
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д.
№ 562/99 заличаването от търговския регистър
на „Черно море 2000“ – ЕООД, Добрич.
15028
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1702/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Рива – Шуус“ – ЕООД,
Добрич.
15029
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа
промяна по ф.д. № 384/97 за „Универсал – комета“ – ООД: деноминира капитала на 5070 лв.,
разпределени в 507 дяла по 10 лв.; заличава като
съдружници Деян Добрев Тодоров, Асен Борисов
Иванов, Снежана Атанасова Ташева, Пенчо Атанасов Киров, Величка Иванова Колева, Емилия
Русева Георгиева, Жулиета Иванова Пейчева,
Кольо Добрев Колев, Пейчо Тодоров Пейчев,
Росица Йорданова Атанасова, Снежана Петрова
Любчева, Станислав Атанасов Янков, Стоян Тодоров Иванов, Станьо Минчев Калчев, Хюсеин
Али Риза, Цвета Гроздева Георгиева, Янослав
Костадинов Янакиев и Божанка Стойчева Димова; заличава като съдружник поради изключване
Иван Борисов Попов и като съдружник Станко
Панайотов Станков; вписва дружеството като
„Универса л – комета“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала и управител Красен Василев Вълчев; заличава досегашния предмет на
дейност и вписва нов: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, лизингови,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, външнотърговска дейност – внос и износ,
инженеринг, проектиране, проучване и строителство и всякаква друга дейност, незабранена
със закон; вписва актуализиран учредителен акт.
15030
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 437/2003 за „Елит груп“ – ЕООД: допълва
предмета на дейност на дружеството с „производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция от растителен
и животински произход, вкл. и отглеждане на
животни, производство и реализация на хранително-вкусови изделия и полуфабрикати“.
15031
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 366/2003 за „Стронко“ – ООД: вписва
като съдружник „Оувъруотър бизнес груп Л.Л.С.“,
представлявано от Нийл Гейтли; заличава като
съдружник Маргарита Иванова Маринова; вписва
приемането на нов дружествен договор.
15032
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 355/2001 за „Олимпия груп“ – ООД:
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заличава като съдружник и управител Галин Георгиев Пачев; вписа като съдружник и управител
Герасима Радева Пачева, която ще управлява и
представлява с вписания управител Наталия Милова Атанасова поотделно; вписва актуализиран
дружествен договор.
15033
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1178/2007 за „Блек сий джуел“ – ООД:
вписва като съдружник и управител Саймън
Питър Дарманин, който ще управлява и представлява дружеството с вписания управител Джозеф
Бриффа заедно и поотделно; вписва актуализиран
дружествен договор.
15249
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1048/2007 за „Агроразвитие – М.В.“ – ЕАД,
Балчик: вписва у величение на капита ла от
50 000 лв. на 500 000 лв. чрез издаване на нова
емисия от 4500 акции с номинална стойност
100 лв. всяка, притежавани от акционера Минко
Василев Дончев и внесени 25%, като разликата
ще се внесе в двугодишен срок; вписва актуализиран устав.
15250
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1339/2007 за „Уинд Иречек“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Елена Мартинова Владимирова;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Уинд енерджи Каварна“ – ООД, Каварна; вписва
като управител Кирил Борисов Анзов; вписва
нов учредителен акт.
15251
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1225/2007 за „Паркър Ес Ди“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Велико Търново, ул. Димитър Рашев 6, в гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 6.
15252
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1293/2007 за „Хогеланд“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Разград,
ул. Априлско въстание 3, стая 224, в гр. Генерал
Тошево, ул. Васил Априлов 6.
15253
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1379/2007 за „Стешеси“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна, бул.
Мария-Луиза 46, ет. 2, в с. Черноморци, община
Шабла, ул. Първа № 30.
15254
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1400/2007 за „Джибимитид“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Варна, бул. Мария-Луиза 46, ет. 2, в с. Захари
Стояново, община Шабла, област Добрич, ул.
Осма № 2.
15255
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1257/2007 за „Маку“ – ООД: премества
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седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Цани Гинчев 6, ет. 3, ап. 10, в Балчик, в.з.
Сборно място, ул. 6 № 20.
15256
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1226/2007 за „Морган и Джакс ЛТД“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Ген. Столипин 5, ет. 4, ап. 13, в Балчик,
в.з. Белите скали, ул. Десета № 88.
15257
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1147/2007 за „Грейндж“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна, ул.
Драгоман 9, ет. 3, в с. Дебрене, област Добрич,
местност Край село.
15258
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 630/98 за „Донау стар БГ“ – ЕООД, Добрич:
вписва като съдружници Вили Бетц и Веселин
Рубчев; заличава като едноличен собственик на
капитала „Донау стар шиффартс унд спедицион“ ГмбХ, гр. Регенсбург, Федерална република
Германия; вписва дружеството като „Донау стар
БГ“ – ООД; вписва дружествен договор.
15259
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2129/94 за „Шабла“ – ЕООД, Шабла: заличава като едноличен собственик на капитала
„Дарик имоти България“ – АД, София; вписва
като едноличен собственик на капитала „Кариа
бийч България“ – ЕООД, Варна; заличава като
управител Емил Иванов Стоев; вписва като управител Петър Василев Петров; вписва изменен
и допълнен учредителен акт.
15260
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 70/2008 за „Рокон“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от София
в Балчик, вилна зона Момчил, ул. Трета № 19.
15261
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 46/2007 за „Емрелини“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Кюстендил в с. Бенковски, ул. Тридесет и четвърта № 5.
15262
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 944/2007 за „Вали и Ади ауто“ – ООД:
вписва като съдружник и съуправител Адриан
Козма Мирон; вписва дружеството като „Вали
и Ади ауто“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Велико Александров
Йорданов; вписва приемането на учредителен акт.
15263
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 832/96
за „Сердика – 90“ – АД, Добрич: заличава като
членове на съвета на директорите Светлозар
Константинов Лазаров, Цветан Жеков Жеков,
Стоянка Драгнева Лазарова, Ивелин Костадинов
Иванов, Десислава Панайотова Нейчева, Ивайло
Светославов Петров и Румен Стойчев Костов;
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вписва като членове на съвета на директорите
Виктор Василев Зарев, Анка Йоана Йонеску и
Робърт Майкъл Люк; заличава като изпълнителен
директор Цветан Жеков Жеков и като прокурист
Виктор Василев Зарев; вписва като изпълнителен
директор Виктор Василев Зарев.
15264
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1065/2007 за „Булга паласе“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна, ул.
Райко Попович 6, ет. 5, ап. 7, в Балчик, вилна
зона Сборно място, ул. Шестнадесета № 86.
15265
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1081/2007 за „Куолити груп – България“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Трявна, ул. Асеновци 2, в Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 34, вх. А, ап. 3.
15266
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 926/2007 за „Троя 2“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна, ул.
Алеко Костантинов 9, в Добрич, ул. България 1,
ет. 8, офис 815.
15267
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1583/2007 за „Десислава“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна,
бул. Цар Освободител 63, ет. 4, ап. 8, в Каварна,
ул. Калоян 11.
15268
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1623/2007 за „Роб плант хайър“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, в с. Полковник Свещарово, ул. Втора № 2Б.
15269
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 43/2007 за „Аутомания“ – ЕООД: премества
адреса на управление от Шабла, ул. Равно поле
41, в Шабла, ул. Поморие 17.
15270
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 623/2007 за „Ванекс Ко“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Марияна Илиева
Кондова, която ще управлява и представлява
дружеството с досега вписания управител Атанас Иванов Кондов заедно и поотделно; вписва
дружеството като „Ванекс Ко“ – ООД; допълва
предмета на дейност с „търговия и ремонт на
часовници“; вписва дружествен договор.
15271
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 43/2007 за „Агро груп 2007“ – ООД: вписва като съдружник Орхан Хюсеин Мюстеджеб;
вписва актуализиран дружествен договор.
15272
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1291/2007 за „Камбера“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и упра-
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вител Валетин Желязков Камберов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Радослав Валентинов Камберов; вписва актуален
учредителен акт.
15273
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2891/94 за „Спарг ойл“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.
чрез издаване на нови 1900 дяла с номинална
стойност 50 лв., разпределен в 2000 дяла с номинална стойност 50 лв., поети от едноличния
собственик на капитала Георги Косев Костов.
15274
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 361/2004 за „Демико“ – ООД: заличава
като управители и представляващи дружеството
Делян Митков Колев и Ваня Стойнова Колева;
вписва като управител и представляващ дружеството Мариян Димитров Лунгов; вписва изменен
дружествен договор на дружеството.
15275
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 237/2006 за „Българска ябълка“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 329 719 лв. на
817 120 лв., представляващо стойност на апортна
вноска с вносител „Кондор комерс“ – ЕООД,
Варна.
15276
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1322/2007 за „Уинд енерджи Каварна“ – ООД:
заличава като съдру ж ник „Бултера“ – ООД,
Благоевград; вписва като съдружник „Вентчър
екуити България“ – ЕООД, София; вписва като
управител Людмил Георгиев Александров, който
ще управлява и представлява заедно и поотделно
с Кирил Борисов Анзов; вписва изменен дружествен договор.
15277
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 683/2007 за „Джъмп“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от с. Арбанаси в Балчик, кв. Сборно място, ул. Девета 13.
15278
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1193/2005 за „Бегония карекс“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Тодор Вениславов Еленчев; дружеството ще се управлява
и представлява от Пламена Димова Димитрова;
вписва актуализиран дружествен договор.
15279
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 457/2003 за „Креми – дент“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на дружеството, което
става „Групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина Креми – дент“;
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва нов предмет на дейност: първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина; вписва актуализиран дружествен договор.
15280
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 102/2004 за „Ахилея“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите Росица Рачева
Димитрова; вписва като член на съвета на директорите Марин Великов Митев; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителните
директори Георги Косев Костов и Георги Киров
Георгиев заедно и поотделно.
15281
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 721/2004 за „Елдемарк индустриес“ – АД, Добрич: вписва като прокурист Мирослав Славов
Денков.
15282
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1147/2003 за „Изопор 3“ – АД, Каварна: заличава като председател на съвета на директорите
Николай Панчев Урумов; вписва като председател
на съвета на директорите Николай Върбанов
Николов; заличава като управляващи и представляващи Продан Желев Георгиев и Николай
Върбанов Николов; вписва като представляващ
Цветан Ангелов Илиев; допълва предмета на
дейност с „производство и търговия с биогорива
и нефтопродукти, производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопанска продукция, заложна къща, обменни бюра, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон“;
вписва приемането на изменен устав.
15283
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д.
№ 2607/94 заличаването от търговския регистър
на „Явлена Градев“ – ООД, Добрич.
15284
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д.
№ 3434/93 заличаването от търговския регистър
на „Кар – Ков“ – ООД, Каварна.
15285
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1553/2007 за „Ню уърлд къмпани“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
50 000 лв., разпределен в 1000 дяла по 50 лв.
всеки; вписва дружествен договор с отразените
промени.
15286
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 580/2006 за „Агро“ – ЕООД: вписва промяна
в правноорганизационната форма на едноличния
собственик на капитала от „Зърнени храни България“ – ЕАД, в „Зърнени храни България“ – АД;
заличава като управител и представляващ Манол Йорданов Манолов; вписва като управител
и представляващ Росица Железова Герджикова.
15287
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 86/2005 за „Глобал Ми“ – ЕООД: вписва
ново седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 15, вх. Г, ап. 20; допълва предмета
на дейност с „покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки със
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земя – възмездни и безвъзмездни, обработка на
земеделска земя – собствена или наета, арендуване с лична или наета техника, туроператорска
дейност (след получаване на лиценз), покупкопродажба на всякакви горива, превоз на стоки,
пътници и товари в страната и в чужбина със
собствен и/или нает транспорт“.
15288
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 305/2001 за „Аква дрийм“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 5000 лв. на 900 000 лв.,
разпределени в 9000 дяла по 100 лв. всеки; вписва
промени в дружествения договор.
15289
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1494/96 за „Албена инвест – холдинг“ – АД;
заличава като членове на надзорния съвет Ивелина
Ненкова Грозева и Маргита Петрова Тодорова;
вписва като членове на надзорния съвет Павлина
Иванова Цочева и Бранимир Тодоров Ханджиев.
15290
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 542/2006 за „Олсиел“ – ООД: вписва като
съдружник Алексей Анатолиевич Крикунов.
15291
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 985/96 проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Калиакра“ – АД, Добрич.
15292
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1035/95 за „Семена – Добрич“ – АД, Добрич:
заличава като прокурист Диян Иванов Христов;
вписва като прокурист Мария Иванова Миталова.
15293
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 985/96 за „Калиакра“ – АД, Добрич: заличава като член на съвета на директорите Габриел
Маркос Крапф; вписва като член на съвета на
директорите Дейвид Бенедикт Пиърси.
15294
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1312/2000 за „Рила“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Миглена Христова Кунова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Михаил Кирилов Михайлов, който ще управлява
и представлява дружеството заедно и поотделно
с управителя Пламен Петков Петков.
15449
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1306/98 проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2004 и 2005 г. на „Добруджа
зърно“ – АД, Добрич.
15450
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1040/2001 проверените и приети годишни
счетоводни отчети за 2004 и 2005 г. на „Мак
Грейн“ – АД, Добрич.
15451
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1364/2005 за „Автомотор Добрич“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Васил
Иванов Митов; вписва като член на съвета на
директорите Пламен Василев Павлов; заличава
като изпълнителен директор Галин Йорданов
Атанасов; вписва като изпълнителен директор
Пламен Василев Павлов; вписва нов предмет на
дейност: покупка на промишлени и селскостопански стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид на територията на
Европейския съюз и вън от нея, производство
на селскостопански и промишлени стоки и продажбата им на същата територия, вътрешно- и
външнотърговски сделки със закупени стоки
или стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство
на Европейския съюз и вън от нея на търговци,
регистрирани в същата и/или в трети страни,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
всякакви транспортни услуги в страната и вън
от нея, вкл. таксиметров превоз, рент-а-кар (след
получаване на лиценз), лизинг на закупени стоки
или стоки от собствено производство, наемане
и отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, вътрешен и международен туризъм, тур
операторска дейност в страната и вън от нея
(след получаване на лиценз), както и всякаква
друга стопанска дейност и услуги, незабранени
със закон; дружеството ще се представлява от
изпълнителните директори Васил Илиев Василев
и Пламен Василев Павлов задължително заедно
освен в следните случаи, когато могат да действат поотделно: при извършването на разходи на
основание сделки с обща стойност до 10 000 лв.,
при реализация на потребител на дребно на стоки (автомобили, резервни части, аксесоари или
други консумативи за тях) и автосервизни услуги
независимо от стойността, при разплащания
на основание сделки, сключени с дружеството
и акционерите, участващи в него, без оглед на
стойността им; вписва промени в устава.
15452
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 982/94 за „Аргус – 94“ – ООД: заличава
като съдружници Митко Стелиянов Петров и
Станко Добрев Станков; заличава като управител
Митко Стелиянов Петров; вписва дружеството
като „Аргус – 94“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Тодорка Иванова
Петрова; вписва учредителен акт.
15453
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 755/2001 за „Сим – агро 1“ – ООД: заличава като съдружници Стефан Иванов Данев и
Минчо Господинов Младенов; вписва нов дружествен договор.
15454
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1208/97 за „Ками“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите Теодора Стоянова Ганчева; вписва като член на съвета на директорите
Василка Желязкова Ганева.
15499
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 885/2006 за „Виктор инвест“ – ЕООД: вписва
като управител Елка Тодорова Андонова, която
ще управлява и представлява с досега вписания
управител Виктор Александрович Накашидзе
заедно и поотделно.
15500
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1205/2004 за „Евро консултинг“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Евгений Иванов Филипов; вписва
като едноличен собственик на капитала Елка
Тодорова Андонова; вписва нов учридетелен акт.
15501
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1336/2004 за „Вайцман – България“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
101 000 лв. чрез записване на нови 960 дяла по
100 лв., които се поемат от едноличния собственик на капитала „Синтекс България“ – ЕООД;
вписва допълване на предмета на дейност на
дружеството със: „съхранение на вложено зърно
и издаване на складови записи; инженерингова
дейност в страната и в чужбина, маркетингова
дейност, животновъдство, производство и реализация на животинска продукция, консултантски
услуги във всички области на селското стопанство и животновъдство, покупка и пакетиране на
селскостопански, промишлени и битови стоки
с цел продажба, строителство, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с всякакво обзавеждане, вкл. мебели, организация и извършване на
всякакви развлекателни дейности и съоръжения,
изграждане, поддръжка и експлоатация на всякакви пазари и тържища за продажба на всички
видове стоки, изграждане и експлоатация на
складове, изкупуване, съхранение, преработка и
реализация на селскостопанска продукция, производство и пласмент на брашна и други продукти, получени от преработка на зърнени храни,
консултации и кредитиране на частни земеделски
стопани, кооперации и други производители на
селскостопанска продукция, внедряване на нови
технологии в зърнопроизводството чрез осигуряване на семена, препарати и научно обслужване,
търговска дейност в страната и в чужбина“.
15502
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 14/2007 за „Агрия – 2006“ – ООД: заличава
като съдружник Светльо Колев Манев; вписва
нов дружествен договор.
15503
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 431/2006 за „Единство 2006“ – ООД: заличава като съдружник Асен Николов Николов;
вписва като съдружник Диан Колев Донев; вписва
изменение на дружествения договор.
15504
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 236/2007 за „Агро – гранит 1“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
„Фарин“ – АД, Добрич; заличава като управи-
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тел Веселин Иванов Бакърджиев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Цветослав Георгиев Генов; вписва промяна в
адреса на управление от Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6, на Добрич, ул. Георги Кирков 19, вх. Б,
ет. 2, ап. 3; вписва нов учредителен акт.
15505
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 463/2004 за „БГ – строй“ – ООД: заличава
като съдружници Димо Милев Куманов и Марияна Андонова Ганева; заличава като управител
Димо Милев Куманов; вписва като съдружници
Димитър Валентинов Димитров, Пламен Митев
Пенев, Георги Николов Георгиев, Борислав Викторов Китов и Юлиян Атанасов Димитров; вписва
като управител Димитър Валентинов Димитров;
вписва актуализиран дружествен договор.
15506
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 528/2007 за „Агро – строй М 1“ – ООД:
заличава като съдружник „Фарин“ – АД, Добрич;
заличава като съдружник и управител Веселин
Иванов Бакърджиев; вписва дружеството като
„Агро – строй М 1“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов
Димитров; заличава досегашния адрес на управление и вписва нов – Добрич, ул. Боряна 5, вх. Д,
ап. 3; вписва учредителен акт на дружеството.
15507
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 650/2005 за „Уиндтек България“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на
150 000 лв., разпределен в дялове; вписва нов
дружествен договор.
15508
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 674/2007 за „Бългериън Вилидж пропъртис“ – ЕООД: заличава като прокурист Веселин
Стойчев Стойчев; вписва като управител едноличния собственик на капитала Боян Рачев Бонев.
15509
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 680/2007 за „Петров – дентал“ – ООД: заличава досегашното наименование и вписа ново
„Групова практика за първична медицинска помощ
по дентална медицина Петров – дентал“ – ООД;
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва като предмет на дейност: първична извънболнична медицинска помощ по дентална
медицина; вписва изменен дружествен договор.
15510
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 740/2006 за „Ти Пи Ес ВГ“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на дружеството, което
става „Евроконструкция БГ“.
15511
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 467/2002 проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Еко агро“ – АД, к.к. Албена.
15512
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 467/2002 за „Еко агро“ – АД: вписва увеличение
на капитала от 2 500 000 лв. на 3 150 000 лв. чрез
издаване на 650 000 налични поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв., записани от акционерите
„Албена“ – АД, к.к. Албена – 611 000 акции, и
Андреас Херлицка – 39 000 акции.
15513
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 568/2006 за „Одабто“ – ЕООД, с. Оброчище: вписва като прокурист Алла Билевич, която
ще управлява и представлява заедно и поотделно
с досега вписания управител.
15514
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1665/97 за „Земеделска техника“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Асен Стоянов Киров; вписва като
съдружници Светозар Асенов Киров и Павлин
Асенов Киров; вписва като управител Павлин
Асенов Киров; вписва дружеството като „Земеделска техника“ – ООД; вписва дружествен договор.
15515
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1113/2004 за „Монета“ – ЕООД: заличава
като прокурист и представляващ Жечка Йорданова
Илиева; вписва като управител и представляващ
Йордан Илиев Иванов.
15516
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 650/2005 за „Уиндтек България“ – ООД:
заличава като съдружници Костадинка Димитрова Вълчанова и Добрин Димитров Добрев;
заличава като управител и представляващ Добрин Димитров Добрев; вписва като управител
и представляващ Стоян Иванчев Тотев; вписва
като едноличен собственик на капитала „Текам“ – ООД, София; вписва дружеството като
„Уиндтек България“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт на едноличния собственик на капитала.
15517
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 810/2003 за „Иво – 03“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представляващ
Емил Енев Колев; вписва като управители и
представляващи Ивелин Василев Панайотов и
Иво Пандов Запрянов; вписва нов дружествен
договор.
15518
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 607/2003 за „Клас – импорт експорт“ – ООД:
вписва като съдружници Ахмет Окур и Азис Бичкин; вписва промяна на имената на съдружника и
управителя от Илмаз Нермин на Нермин Фадъл
Йълмаз; вписва приемането на нов дружествен
договор.
15519
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 330/2004 за „Еко – енерджи“ – ООД: зали-
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чава като съдружници Петър Апостолов Христов
и Елеонора Иванова Бакалова-Апостолова като
ЕТ „Норма – Елеонора Бакалова“ – Добрич; вписва дружеството като „Еко – енерджи“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Ивелин
Петров Апостолов; заличава предмета на дейност
и вписва нов: „производство, пренос и продажба
на енергия (вкл. електрическа) от възобновяеми
източници, отглеждане, преработка и реализация
на селскостопански произведения, вкл. зърненомаслодайни култури, плодове и зеленчуци, отглеждане, преработка и реализация на животински
продукти, съхранение и търговия със селскостопански продукти, услуги със селскостопанска
техника, търговия със семена и препарати, екои селскостопански туризъм, други незабранени
от закона дейности“; вписва учредителен акт на
дружеството.
15520
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа
промяна по ф.д. № 730/2005 за „Е.Л.М.“ – ЕООД:
вписва като съдружници, управители и представляващи дружеството Пиер Анджело Маккау и
Мишел Силвана Блекууд, които ще управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва дружеството като „Макууд дивелъпмънтс“ – ООД; вписва промяна в адреса на
управление от с. Кранево, ул. Волга 12, на Варна,
ул. Струга 31, ет. 2, ап. 70; вписва нов дружествен
договор.
15521
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1121/2000 за „Булмат“ – ООД: заличава
като съдружници Веселин Николов Велев, Алберто Матеу Заниер, Хосе Мария Матеус Пухолс;
вписва дружеството като „Булмат“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала „Индустриас
Матеу“ – АД, Барселона; вписва учредителен акт
на дружеството.
15542
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 887/2003 за „Бейк сий голф ризортс“ – ЕООД:
заличава като управител Валентин Георгиев Юпев;
вписва като управител Александър Йорданов
Драмалийски; вписва промяна на седалището
и адреса на управление на фирмата на едноличния собственик на капитала на дружеството
от „Пиара“ – АД, София, район „Лозенец“, бул.
Джеймс Баучер 16, на „Трейшън клифс голф енд
СПА резорт“ – АД, София, район „Средец“, пл.
Народно събрание 9.
15543
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 307/2004 за „Специализирани превози – 05 – ГТП“ – ЕООД, Добрич: заличава като
управител Асен Николов Николов; вписва като
управител Диан Колев Донев, който ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписания
управител Веселин Иванов Бакърджиев.
15544
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 618/96 за „Албена 2000“ – АД: вписва изменен
устав на дружеството; заличава от досегашния
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предмет на дейност: „търговско представителство
и посредничество“; допълва предмета на дейност
с „туристически услуги – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност – в съответствие със законодателството и след получаване
на необходимия лиценз, придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление
и продажба на облигации, придобиване, оценка
и продажба на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва, финансиране
на дружества, в които холдинговото дружество
участва, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производствена дейност и услуги, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга дейност, незабранена от закона и
неизискваща предварително разрешение (лиценз)
от държавен или друг орган“; заличава досегашното наименованиие на дружеството; вписва ново
наименование – „Албена холдинг“ – АД.
15545
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 199/2006 за „Тюринген ауто“ – ЕООД: вписва
като съдржник Моника Николаева Михайлова;
вписва дружеството като „Тюринген ауто“ – ООД.
15622
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 43/2007 за „Ларош – Йанг“ – ООД: заличава като адрес на управление Варна, кв. Чайка,
бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 13; вписва като адрес на
управление Балчик, Вилна зона Белите скали,
ул. Десета 13.
15623
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 830/2005 за „Рим импорт“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник и управител Маргарита
Кирова Найденова; вписва като съдружник и
управител Румен Николаев Найденов, който ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
вписания управител Иван Петров Нинов; вписва
актуализиран дружествен договор.
15624
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1214/2005 за „Оксли хоумс“ – ООД,
Балчик: вписва като съдружник и управител
Кевин Оксли, който ще управлява и представлява заедно и поотделно с досега вписаните
управители; вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Козлодуйци, ул. Осма 36; вписва
нов дружествен договор.
15625
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1506/2006 за „Агривал енерджи“ – АД: вписва изменен устав на дружеството – съветът на
директорите се избира на общо събрание на
акционерите за срок 3 г. и се състои от петима членове; заличава като член на съвета на
директорите Марияна Тодорова Силяновска;
вписва като членове на съвета на директорите
Алфонсо Карлос Кадавал Фернандес де Лесета,
Хорхе Хереро Бартоломе и Виктор Мораледа
Гонзалес; заличава като председател на съвета

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

на директорите Невена Добрилова ДобриноваСтоилкова; вписва като председател на съвета на
директорите Виктор Мораледа Гонзалес.
15626
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1186/2005 за „Дейзи ико“ – ЕООД, Добрич:
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Илия Колев Илиев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Дончо Ангелов Донев; вписва нов учредителен акт.
15627
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 826/2003 за „Тони – М“ – ЕООД, гр. Генерал Тошево: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Марияна Иванова
Узунова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Митко Стойчев Узунов;
вписва актуализиран учредителен акт.
15706
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 174/2003 за „Модус – 7“ – ООД: заличава
като съдружник Атанас Тодоров Атанасов; вписва като съдружник и управител Венелин Денев
Обретенов, който ще управлява с досегашния
управител Милен Петров Димитров заедно и
поотделно.
15707
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1017/2004 за „Соло – транс“ – ООД:
вписва ново разпределение на дяловете от капитала между съдружниците; вписва актуализиран
дружествен договор.
15708
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 400/2005 за „Каве“ – ООД: заличава
като съдружник „Консорциум хидроенергийни
системи“ – ООД, София; вписва актуализиран
дружествен договор.
15709
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 487/2002 за „Стан – 1“ – ЕООД: вписва
допълване на предмета на дейност с „търговия
със зърно и продукция от зърнени култури,
складова дейност и издаване на складови записи,
както и всички дейности и услуги, разрешени от
закона“; вписва представянето на актуализиран
учредителен акт.
15710
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1475/98 за „Лидере“ – ЕООД: заличава като
прокурист Магдалена Енчева Явашева; вписва
като управител и представляващ Евгени Пасев
Димов; вписва актуализиран учредителен акт.
15711
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа
промяна по ф.д. № 397/97 за „Риф – 90“ – ЕООД:
вписва деноминация на капитала на 5000 лв.,
в т. ч. и размера на дяловете; заличава като
едноличен собственик и управител Румен Радев
Момчев; вписа като едноличен собственик и
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управител Цветанка Иванова Стоянова; вписва
ново наименоване на дружеството – „Акваекоконсулт“ – ЕООД; вписва ново седалище и адрес
на управление – Добрич, бул. 25 септември 28,
вх. В, ет. 1, ап. 2; вписва изменен писмен акт на
едноличния собственик на капитала.
15712
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 424/2004 за „Патоформа – България“ – ООД:
заличава като съдружник Джордж Хаджигеоргиу;
вписва като съдружник Камен Кирилов Кънчев;
вписва ново седалище и адрес на управление –
Добрич, бул. 25 септември 49; дружеството ще се
управлява и представлява от двамата управители
Камен Кирилов Кънчев и Андреас Христофору
заедно и поотделно; вписва актуализиран дружествен договор на съдружниците.
15713
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 487/2002 за „Стан – 1“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала Рачо Стоянов
Георгиев; вписва като едноличен собственик на
капитала Стоян Рачев Стоянов, който управлява
и представлява дружеството; вписва приемане на
учредителен акт на новия едноличен собственик.
15714
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 847/2007 за „Ват – Димят“ – ООД: вписва
ново наименование – „Кария БГ“ – ООД; вписва
представянето на изменен дружествен договор.
15715
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1258/94 за „Шабластрой“ – ЕООД,
Шабла: заличава като едноличен собственик на
капитала „Шаблаинвест – 2000“ – ООД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Планекс
холдинг“ – ООД, Варна; заличава като управител
Иван Пенков Иванов; вписва като управител
Христо Атанасов Димитров; вписва изменен
учредителен акт.
15716
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 738/2003 за „Сипо – импекс“ – ООД:
заличава като съдружник Санду Николае; вписва като съдружници Павлин Радев Вълчев и
Владимир Радев Вълчев; вписва нов адрес на
управление – Добрич, ул. Васил Петлешков 7;
вписва актуализиран дружествен договор.
15717
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 304/2004 за „Делта холд“ – ООД: заличава
като съдружник Георги Ангелов Пиронков; вписва
дружеството като „Делта холд“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Иван
Георгиев Коцев; вписва промяна на седалището
и адреса на управление от Добрич на гр. Тервел,
ул. Георги Бенковски 7; вписва учредителен акт
на дружеството.
15718
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1171/2004 за „Технокар“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представляващ Да-
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ниел Николов Димитров; вписва като съдружник,
управител и представляващ Ивайло Иванов Колев;
вписва ново седалище и адрес на управление –
Добрич, ул. Осми март 4; дружеството ще се
управлява и представлява от двамата съдружници
заедно и поотделно; вписва актуален дружествен
договор на съдружниците.
15719
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 746/2007 за „Цуранов“ – ООД: вписва
като съдружници Александър Игоревич Удалов
и Наталия Хачатуровна Шаинян.
15720
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 602/2003 за „А Ве М“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Венелин Колев Михайлов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Венелинов Михайлов.
15721
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 736/2002 за „Евро бул ИТ“ – ООД:
заличава като съдружник, управител и представляващ Геновева Тодорова Рачева; вписва като
съдружник, управител и представляващ Михаил
Евтимов Стойов; дружеството ще се управлява
и представлява от тримата съдружници заедно и
поотделно; вписва актуален дружествен договор
на съдружниците.
15722
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 393/2007 за „Имоти Добрич“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Николай
Христов Рулев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Иванов
Кирилов; вписва дружеството като „Имоти Добрич“ – ЕООД; вписва учредителен акт.
15723
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 200/2007 за „Евросел“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Велико Търново, на Добрич, ул. Велико Търново 60.
15724
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 94/2007 за „Хемис“ – ООД: вписва промяна
в седалището и адреса на управление от Варна,
на с. Кранево, област Добрич, ул. Приморска 2,
вила 3.
15725
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 283/2001 за „Клас олио“ – ООД: вписва
ново име на съдружника Илмаз Нермин – Нермин
Фадъл Йълмаз; вписва ново име на съдружника
Илмаз Мертгюн – Мертгюн Кенан Йълмаз.
15829
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 515/2001 за „Хоспис – Тончева“ – ЕООД:
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вписва като съдружници в дружеството Христо
Атанасов Иванов и Марин Петров Ефтимов; вписва дружеството като „Хоспис – Тончева“ – ООД;
заличава досегашния предмет на дейност; вписва
като предмет на дейност: монтаж, поддръжка и
ремонт на асансьорни уредби, асансьорна техника, електроника и електротехника, производство,
изкупуване, преработка, продажба на дребно и
едро, комисионна и посредническа дейност на
стоки за бита и промишлеността, внос и износ
на стоки и услуги, външна и вътрешна търговия, бартерна, оказионна и разносна търговия,
дистрибуторска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строително-монтажни и бояджийски услуги,
инвеститорска и реинвеститорска дейност, превозна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа дейност в страната и в чужбина;
вписва нов дружествен договор на съдружниците
в дружеството.
15851
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 39/99 проверени и приети годишни счетоводни
отчети за 2004 и 2005 г. на „Вивафарм“ – АД,
Добрич.
15852
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 28/2003 за „Групова практика за първична
стоматологична помощ „Карп – дент“ – ООД:
заличава досегашното наименование и вписва
като наименование „Групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина
„Карп – дент“ – ООД; заличава досегашния предмет на дейност; вписва като предмет на дейност
„първична извънболнична медицинска помощ по
дентална медицина“.
15853
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 385/2005 за „Добруджанско еко мляко“ – ООД:
заличава като съдружници Марийка Колева Жечева и Цветан Николов Джилянов; вписва като
съдружник Николай Цветанов Джилянов; вписва
изменен дружествен договор на дружеството.
15854
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 831/2004 за „Найман и Ройтер“ – ООД:
вписва като съдружник и съуправител Бернд
Херман, който ще управлява заедно и поотделно
с вписания управител Мике Ройтер; заличава
като съдружник и управител Курт Алоис Нойман;
вписва приемането на нов дружествен договор.
15832
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 466/2003 за „Вива – 2000“ – ЕООД: вписва като
съдружник и управител Людмил Иванов Гагов,
който ще управлява и представлява заедно и поотделно с вписания управител Митко Иванов Митев;
вписва дружеството като „Вива – 2000“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
15833
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 471/2005 за „Агро груп Тервел“ – ООД:
заличава като съдружници Иван Тодоров Георгиев,
Кемалдин Кямил Садък и Хайдар Фърат; заличава като съдружник, управител и представляващ
Нихат Кямил Садък; вписва като съдружник,
управител и представляващ Хава Зияева Танръкулу; вписва актуализиран дружествен договор.
15834
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 967/2002 за „НВК трейдинг“ – ООД: заличава
като съдружник Мераби Ерастович Купуния; вписва дружеството като „НВК трейдинг“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Дарин Петров
Матеев; вписва приемането на учредителен акт
на дружеството към 15.08.2007 г.
15835
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1025/97 за „Узунов“ – ООД: вписва като
съдружник Хуан Благой Узунов Фернандес; вписва
изменен дружествен договор.
15836
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 731/2006 за „Жи Ем Ел газ енерджи“ – ООД:
вписва като съдружник Иван Стефанов Бояджиев;
вписва актуализиран дружествен договор.
15837
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1034/2004 за „Айхьоншън“ – ООД; вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от с. Божурец, област Добрич, ул. Първа 28, на
с. Септемрийци, община Каварна, област Добрич,
ул. Втора 13; вписва актуализиран дружествен
договор.
15838
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 552/2001 за „Здравец – 2000“ – ООД: заличава като съдружник община Балчик; вписва
актуализиран учредителен акт.
15839
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 3277/93 за „Сервиз Добрич“ – ООД: заличава като съдружник Теодоси Петров Михнев.
15840
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 572/96 проверени и приети годишни счетоводни отчети за 2004, 2005 и 2006 г. на „Родина – 91“ – АД, Добрич.
15841
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 764/97 за „Сервиз Добрич комерс“ – ООД:
заличава като съдружник Теодоси Петров Михнев.
15842
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 132/2006 за „Антикат“ – ЕООД, Добрич:
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вписва като съдружник и управител Георги Тодоров Първев, който ще управлява и представлява
заедно и поотделно с вписания управител Иван
Янков Лефтеров; вписва дружеството като „Антикат“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
15843
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 357/2007 за „Агро – старт 1“ – ЕООД,
Добрич: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Веселин Иванов Бакърджиев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Иванов Димитров;
вписва нов адрес на управление – Добрич, ул.
Боряна 5, вх. Д, ет. 1, ап. 3; вписва актуализиран
учредителен акт.
15844
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 564/2006 за „Мрамор дизайн“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Красимир Недялков Георгиев; вписва дружеството
като „Мрамор дизайн“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала и управител Георги
Николов Георгиев; вписва промяна в адреса на
управление – Добрич, ул. Богдан 12; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
15845
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 611/2000 за „Вива“ – ООД, Добрич: заличава като съдружник Мария Николова Алексиева.
15846
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 611/2000 за „Вива“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружници Елена Димитрова
Малева, Велизара Радославова Ханджиева, Радка Добрева Вълчева, Теодора Добрева Радушева
и Росица Петрова Илиева; вписва дружеството
като „Вива“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Емилия Николова Златкова; вписва
учредителен акт на дружеството.
15847
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1285/2004 за „Галимед“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник и управител Юрий Георгиев Иванов; вписва като съдружник и управител
Станка Желязкова Иванова, която ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписания
управител Костадинка Иванова Митева; вписва
актуализиран дружествен договор.
15848
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1088/2005 за „Енерго ефект консулт“ – ЕООД,
Балчик: вписва допълване на предмета на дейност
с „проектиране и строителна дейност“.
15849
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1519/2006 за „Янис фарма“ – ЕООД: заличава досега вписания предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
15850
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20119/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Паладиум капитал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Котел 2, с предмет
на дейност: консултантски услуги, финансово
посредничество с изключение на дейностите,
подлежащи на регистрационен или лицензионен
режим съгласно законодателството, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Жан-Филип Ковачев
и Димитър Любенов Ковачев и се управлява и
представлява от Жан-Филип Ковачев.
13792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19237/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сюрприз 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 032, вх. Г, ет. 4, ап. 72, с предмет на дейност:
финансово-счетоводни услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строително-ремонтна дейност на сгради и помещения, проектиране на граждански, обществени
и промишлени сгради, инженерногеоложки проучвания, експертизи и становища за проектиране
на граждански, обществени и промишлени сгради,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сключване
на договори с български и чуждестранни фирми
за покупко-продажба, внос и износ на стоки, за
които няма изрична законова забрана, търговия на
едро и дребно, туристическа дейност, оказионна,
разносна и комисионна търговия, бутик, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
бартерни сделки, лизинг и всякакви други сделки, услуги и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Сузана Валентинова Стоянова, която
го управлява и представлява.
13793
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. № 491/2004 вписа промени
за „България пропърти вижън“ – ООД: вписва
прехвърляне на 44 дружествени дяла от Давид
Пампел на Иван Василев Патриков; вписва прехвърляне на 42 дружествени дяла от Давид Пампел
на Ражкумар Амин; вписва прехвърляне на 42
дружествени дяла от Давид Пампел на Девен
Пател; вписва прехвърляне на 44 дружествени
дяла от Алберто Дан Канетти на Иван Василев
Патриков; вписва прехвърляне на 42 дружествени
дяла от Алберто Дан Канетти на Ражкумар Амин;
вписва прехвърляне на 42 дружествени дяла от
Алберто Дан Канетти на Девен Пател; заличава
като съдружници Давид Пампел и Алберто Дан
Канетти; вписва промени в дружествения договор.
13794
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решение № 4 от
11.ХІІ.2007 г., постановено по партидата на „Топ БГ
консултантски и маркетингови услуги“ – ЕООД,
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относно новото наименование на фирмата, изписано погрешно като „Топаз БГ консултантски и
маркетингови услуги“ – ЕООД, вместо вярното
„Топ БГ консултантски и маркетингови услуги“ – ЕООД.
13795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 3475/2006 вписа
прекратяване на „Хазит България“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Ирена Банчева Михалева и срок за ликвидацията 6 месеца.
13796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 13646/2005 вписа промени
за „Корал дивелъпмънтс“ – ООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Триадица“, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 3; заличава като
управител Камен Митков Каменов; вписва като
управител „Уестинкорпорейтид“ – ООД (рег. по
ф.д. № 3181/2006), представлявано от Брайън
Едуард Конийли.
13797
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7110/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Индустриал трейд“ – ООД.
13798
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г.
по ф.д. № 7110/2005 вписа промени за „Индустриал
трейд“ – ООД: заличава като съдружници Петър
Иванов Станчев и Илиян Иванов Начевски; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Петър
Иванов Станчев на „Химремонтстрой“ – АД,
представлявано от Петър Иванов Станчев и
Илиян Иванов Начевски; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Илиян Иванов Начевски
на „Химремонтстрой“ – АД, представлявано от
Петър Иванов Станчев и Илиян Иванов Начевски;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриал трейд“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Химремонтстрой“ – АД
(рег. по ф.д. № 827/98); премества седалището и
адреса на управление от район „Оборище“, ул.
Кешан 10, в район „Красно село“, бул. Генерал
Тотлебен 71 – 73; дружеството ще се управлява и
представлява от Димитър Михайлов Искилиев;
вписва нов учредителен акт.
13799
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5305/2005 по партидата
на „Синектик“ – ЕООД, относно капитала, вписан като 8 780 000 лв., който следва да се чете
„8 785 000 лв.“.
13800
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1398/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Велдер – БГ“ – ЕАД.
13801
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11334/2006 вписа промени
за „Фърнит фор лес“ – ООД: вписва прехвърляне
на 35 дружествени дяла от Пламен Николаев Ненов
на Кристиян Николаев Коев и 15 дружествени
дяла от Петър Димитров Воденичаров на Кристиян Николаев Коев; заличава като съдружници
и управители Пламен Николаев Ненов и Петър
Димитров Воденичаров; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Кристиян
Николаев Коев, който ще управлява и представлява дружеството; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Фърнит фор лес“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 3, вх. А,
ап. 58; вписва промяна в предмета на дейност:
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всякакви
други дейности, незабранени със закон и за които
не са необходими допълнителни лицензи.
13802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.І.2008 г.
по ф.д. № 12185/2006 вписа промени за „Прима
финанс“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Владислав Милев Великов; вписва
като член на съвета на директорите Гергана
Георгиева Петрова.
13803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ІІ.2008 г. по ф.д. № 2643/2001 вписа промени
за „Ай-Би консултинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от „Меканика
индустриале“ – ООД, на Николай Цветков Облаков; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла
от „Меканика индустриале“ – ООД, на Лидия
Ловато; заличава като едноличен собственик
„Меканика индустриале“ – ООД; вписва като
съдружници Николай Цветков Облаков и Лидия
Ловато; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Ай-Би
консултинг“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Николай Цветков Облаков;
вписва нов дружествен договор.
13804
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2042/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Капка Николова – Капка“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на ЕТ „Деси – Десислава Трифонова“
(рег. по ф.д. № 7044/96).
13805
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7937/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ориндж глоуб“ – ЕАД.
13806
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18476/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мулти медия
плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище 78, ет. 6,
с предмет на дейност: консултантски услуги, рекламна, издателска, информационна и комисионна
дейност, маркетингова дейност, туристически
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, разкриване на представителства в страната и в чужбина,
всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана и при спазване на специфичните
нормативни изисквания за осъществяването им.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Камелия Стефанова
Николова и Димитрийка Стефанова Николова
и се управлява и представлява от Камелия Стефанова Николова.
13807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 20118/2007 вписа промяна за „Турботехника“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на
Русенския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Русе, ул. Църковна
независимост 16, ет. 2, в София, район „Искър“,
ж.к. Дружба 1, бл. 171, вх. В, ап. 25.
13808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 30.І.2008 г. по ф.д. № 11406/2007
вписа прекратяване на „Силвър ренталс“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Маринчо
Ангелов Стоянов и определя 6-месечен срок за
ликвидацията.
13809
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19363/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диди – Диана“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул. Св.
св. Кирил и Методий 136, с предмет на дейност:
външноикономическа дейност, външна и вътрешна търговия, производство и търговия със стоки,
ресторантьорство, хотелиерство, сладкарство и
кафетерия, туроператорска и турагентска дейност
(след снабдяване със съответните разрешителни
и лицензии), представителство, посредничество и
агентство, транспортни и таксиметрови услуги,
строителна и ремонтна дейност на битови и промишлени обекти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Валентин Иванов Банков,
който го управлява и представлява.
13810
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. № 14578/2007 вписа промени
за „Санторини груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Георги Василев Георгиев на Тодор Василев Йорданов; заличава като
съдружник и управител Георги Василев Георгиев;
вписва като съдружник Тодор Василев Йорданов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Сердика“, ул. Охрид 73, ет. 6,
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ап. 25; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Тодор Василев Йорданов;
вписва промени в дружествения договор.
13811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 30.І.2008 г. по ф.д. № 15588/93
вписа прекратяване на „Цитас“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Румяна
Асенова Каменова и определя 6-месечен срок
за ликвидацията.
13812
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. № 5553/2005 вписа промени
за „Месопреработвателни технологии“ – ООД:
вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла от
„Серт холдинг Лимитид“ на „Алком – Тех“ – ЕАД;
заличава като съдружник „Серт холдинг Лимитид“; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Месопреработвателни технологии“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
13813
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2008 г.
по ф.д. № 4200/2005 вписа промени за „Богарис
индустриал Бул“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на всичките 50 000 дружествени дяла, съставляващи целия уставен капитал на дружеството, от
„Уббикалиа, лохистика е индустриал“ – ООД, на
„Уббикалиа България Испания“ – ООД; заличава
като едноличен собственик на капитала „Уббикалиа, лохистика е индустриал“ – ООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Уббикалиа
България Испания“ – ООД; вписва промяна в
адреса на управление – район „Лозенец“, бул. Н.
Й. Вапцаров 53Б, ет. 4; вписва промяна в наименованието от „Уббикалиа България“ – ЕООД, на
„Богарис индустриал Бул“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
13814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21093/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нюел инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 2, ап. 35, с предмет
на дейност: строителство, поставяне на инсталации, обслужване на обекти, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, незабранени със
закон, чийто обем налага делата им да се водят
по търговски начин, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
таксиметрови и превозни услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Русев Богданов,
който го управлява и представлява.
13815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21081/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ана пропертис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 61,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
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стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Яков Нив и
Нир Александер Местерман и се управлява и
представлява от Яков Нив.
13816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
29.І.2008 г. по ф.д. № 2637/2007 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Михаилдизайн – Михаил Бенчев – дизайнерско бюро“ (рег. по ф.д.
№ 12630/91 по описа на СГС) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Михаилдизайн – дизайнерско бюро“ – ЕООД.
13817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ІІ.2008 г. по ф.д. № 20373/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Юръпиън
дивелъпмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 21, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и комисионерство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции
с номинална стойност 10 лв. всяка една, със
съвет на директорите в състав: Яна Владимирова Караколева – председател, Вера Миткова
Джингарова и Павел Станимиров Дочев, и се
представлява от изпълнителния директор Вера
Миткова Джингарова.
13818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19820/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Коел 5“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 6, ап. 15,
с предмет на дейност: покупко-продажба и управление на недвижими имоти, посредничество
при сделки с недвижими имоти, консултантска и
инженерингова дейност, производство и търговия
със стоки, строителни материали, конструкции
и изделия, лизинг и лизингови операции, внос
и износ на стоки, техника, оборудване, изделия
и други сделки, представителство на чужди организации в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Константин Иванов Гайдаров и
Миглена Димитрова Моллова-Гайдарова, която
го управлява и представлява.
13819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18858/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дейтона БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
14, с предмет на дейност: търговска дейност в
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страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, маркетинг, рекламна и
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Дейтона инвестмънтс
холдинг“, Люксембург (рег. в търг. рег. на дружествата, секция В, № 76834), и се управлява
и представлява от управителя Стоян Стефанов
Михайлов.
13820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16486/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „А.К.А. лимитид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Петър 9 – 11,
ет. 7, ап. 26, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни и импресарски услуги, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Айдан Джерард Каванах
и Алан Терънс Каванах, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
13821
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21140/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТКТ консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 11, с предмет
на дейност: сключване на търговски сделки, представителство, посредничество, дистрибуторство,
консултантски и всякакви други незабранени със
закон услуги, търговия с всякакви стоки, позволени със закон, както и всякаква друга дейност,
която е в съответствие със закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Татяна Кирова
Терзиева, която го управлява и представлява.
13822
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21204/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лонг консулт груп
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 189,
ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: търговия, внос
и износ, търговия с автомобили и авточасти, строителство и ремонтна дейност, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, заложна дейност, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други дейности, сделки и услуги, за
които няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ясен Александров Димитров и
Димчо Иванов Чунчев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
13823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20908/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Валда
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Христо Белчев
1, ет. 3, надпартерен, с предмет на дейност:
строителство и инвестиции, ресторантьорство
и хотелиерство, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валери
Любенов Петков и Данчо Боянов Джиков и се
управлява и представлява от Валери Любенов
Петков и прокуриста Данчо Боянов Джиков
заедно и поотделно.
13824
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2008 г.
по ф.д. № 20292/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „АСМ инвест“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Княз Борис І № 213, с предмет
на дейност: туристически услуги, производство
и продажба на земеделска продукция, услуги и
развитие в сферата на селския и екотуризма,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
складови, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, сделки с индустриална и интелектуална
собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50
000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Борислав Сарандев Сарандев – председател, Асен
Николов Шапкаров – изпълнителен директор, и
Миряна Бориславова Сарандева, и се управлява
и представлява от Асен Николов Шапкаров.
13825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 35/2008 вписа промяна за „М.М.Г.“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Враца, ул. Христо Ботев 16, в София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Зорница 2.
13826
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21205/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ленд пропърти България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 62, вх. Г, ет. 7, ап. 69, с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, транспортна дейност, сделки с
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 216 270 лв., формиран с
непарична вноска – право на собственост върху
недвижими имоти на стойност 2 162 700 лв.,
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 18.ХІІ.2007 г. на
Софийския градски съд по дело № 706/2007, със
съдружници Ваня Илиева Павлова, Тодор Петров
Нечев и Николай Христов Христов и се управлява
и представлява от Добри Иванов Паунов.
13827
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. № 893/89 вписа промени за
„Просист – Насев“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Роза Андреева Насева на
Румен Николаев Насев; заличава като съдружник
Роза Андреева Насева; дружеството продължава
дейността си като „Просист – Насев“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Румен Николаев Насев; дружеството ще се управлява и
представлява от Румен Николаев Насев; вписва
учредителен акт – устав на дружеството.
13828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 34241/92 вписа промени за „Българска
телекомуникационна компания (ВТС)“ – АД: заличава като член на управителния съвет Георги
Иванов Спасов; заличава като изпълнителен
директор Мартин Рудолф Щауб; вписва като член
на управителния съвет и изпълнителен директор
Бернар Жан Люк Москени; дружеството ще се
управлява и представлява от изпълнителния
директор Бернар Жак Люк Боскени.
13829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ІІ.2008 г. по ф.д. № 8192/94 вписа промени за
„Феномен – Ф“ – ООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Лидия Костадинова Първанова на Ралица Асенова Николова и 20 дружествени
дяла от Лидия Костадинова Първанова на Асен
Великов Николов; заличава като съдружник Лидия
Костадинова Първанова; вписва като съдружник
Ралица Асенова Николова; вписва промени в
дружествения договор.
13830
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13164/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Дакс – медия“ – АД.
13831
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13164/97 вписа промени за „Дакс – медия“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Манол Йорданов Велев и Румяна
Антонова Григорова; вписва като членове на съвета на директорите „Ем Ви Еф“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13329/2007 по описа на СГС), представлявано
от Даниел Николаев Лечев, и Даниел Николаев
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Лечев; вписва съвет на директорите в състав:
Даниел Николаев Лечев – председател, „Ем Ви
Еф“ – АД, представлявано от Даниел Николаев
Лечев, и Гена Великова Райчева – изпълнителен
директор; дружеството ще се представлява от
председателя на съвета на директорите Даниел
Николаев Лечев и изпълнителния директор Гена
Великова Райчева заедно и поотделно; вписва
промени в устава на дружеството, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
23.ХІ.2007 г.
13832
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5515/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Консултантска къща Право и бизнес“ – АД.
13833
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20126/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Силвест ър – НН“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев
5, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: търговия и
ресторантьорство, покупка на стоки и услуги с
цел препродажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, маркетинг,
рекламни и информационни услуги, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николай Силвестров Николов, който
го управлява и представлява.
13834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20048/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аква Тим“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Кремиковци“, кв. Враждебна, ул. 54 № 9,
с предмет на дейност: производство и продажба
на хранителни и други стоки, продажба на доставени стоки, туроператорска и туристическа
агентска дейност, конгресен туризъм, вътрешен
и международен туризъм и свързаните с него
услуги, реклама, маркетинг, мениджмънт, посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество,
външнотърговска дейност – импорт, експорт,
реекспорт, бартер и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илиян
Руменов Митов и Бойко Тодоров Маринов и се
управлява и представлява от Илиян Руменов
Митов.
13835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по
ф.д. № 11431/2007 вписа промени за „Инвестмънт
Джи Ес Пи Ка кредит консулт“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Георги
Илиев Георгиев; вписва като член на съвета на
директорите Любка Даниелова Николова.
13836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20343/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Култ Гурме“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон, бл. 13,
вх. Б, ет. 5, ап. 26, с предмет на дейност: ресторантьорство, кетъринг, вътрешна и външна
търговия, производство на кулинарни продукти,
хотелиерство и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димчо Иванов
Димов и Пламен Георгиев Пенев и се управлява
и представлява от Димчо Иванов Димов.
13837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20277/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „СДМ продукт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Георги С. Раковски
28, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки в обувната и текстилната
промишленост с цел продажба, комисионна,
спедиционна и ск ладова дейност, т ърговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, информационна дейност или предоставянето на други услуги, инженерингова
дейност, производство, монтаж и сервиз на врати
и аксесоари, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, външна търговия – внос, износ,
реекспорт, бартерни, компенсационни и други
външнотърговски сделки и операции, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нели Стефанова
Митова и „К2 Доорс“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от Нели Стефанова Митова.
13838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 2922/97 вписа промени за
„Магна – Г“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Грозданка Качова Тенева
на Джеймс Охирейн Иниджезе; заличава като
едноличен собственик Грозданка Качова Тенева;
вписа като едноличен собственик Джеймс Охирейн Иниджезе; заличава като управител Грозданка Качова Тенева; вписва като управители
Джеймс Охирейн Иниджезе и Жанина Вангелова
Сладкарова; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Джеймс Охирейн
Иниджезе и Жанина Вангелова Сладкарова заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.
13839
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4734/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Егида – София“ – ЕАД.
13840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.І.2008 г. по
ф.д. № 6358/2000 вписа промени за „Електрораз
пределение – Столично“ – АД: вписва промяна на
наименованието на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; вписва промяна в броя на членовете
на надзорния съвет от 5 на 7; заличава като
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членове на надзорния съвет Владимир Борисов
Старирадев и Мария Димитрова Томова; вписва като членове на надзорния съвет Владимир
Йоханес, Иванка Георгиева Диловска, Айсехел
Хайредин Руфи-Хюсмен и Лъчезар Димитров
Борисов; вписва промяна в броя на членовете
на управителния съвет от 3 на 5; заличава като
член на управителния съвет Яромир Печонка;
вписва като членове на управителния съвет Иван
Коваржчик, Павел Кубин и Атанас Антонов
Данадаров; вписва изменения в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 6.ХІІ.2007 г.
13841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4826/2001 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Сток
къмпани – Петър Тодоров“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Стар алианс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 5761/2004).
13842
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2556/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Мобилтрейд“ – АД.
13843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ІІ.2008 г.
по ф.д. № 2556/2001 вписа промени за „Мобилтрейд“ – АД: премества адреса на управление в
София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе
101; вписва увеличение на капитала на дружеството от 193 000 лв. на 254 500 лв. чрез издаване
на нови 123 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 500 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 20.V.2006 г.
13844
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. № 4296/2002 вписа промени за
„Ейч.Ер.Си.“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Стефано Падрин и Луиджи Моретто;
вписва прехвърляне на 70 дружествени дяла от
Стефано Падрин на Каролина Малинова Попова
и 30 дружествени дяла от Луиджи Моретто на
Каролина Малинова Попова; дружеството продължава дейността си като „Ейч.Ер.Си.“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Каролина Малинова Попова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
13845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
29.І.2008 г. по ф.д. № 7353/2003 вписа заличаване на „МБНФ“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 73.
13846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20495/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Винк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 820, магазин 8А, с предмет на дейност:
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проектантска дейност, строителство, козметика,
фризьорство, фитнес, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, производство,
преработка и продажба на плодове и зеленчуци,
покупко-продажба и търговска експлоатация на
търговски обекти на територията на страната,
сделки с интелектуална собственост, комисионна,
спедиционна, лизингова, рекламна, информационна и импресарска дейност, както и всякакви
търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламен Георгиев Стамов, който го управлява и
представлява.
13847
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. № 1192/2007 вписа промени за
„Перфект мебел“ – ООД: вписва увеличаване на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 7500 лв.;
вписва като съдружник и управител Александър
Василев Василев; дружеството ще се управлява
и представлява от Красимир Веселинов Симов,
Димитър Георгиев Георгиев и Александър Василев
Василев заедно и поотделно.
13848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20699/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ексергия 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Йордан Йовков 24, вх. Б, ет. 3, ап. 14, с предмет на
дейност: проучвателна, научноизследователска,
внедрителска, експериментално-производствена,
консултантска, маркетингова, лизингова дейност
и услуги в сферата на промишлеността, селското
стопанство, строителството, трансфер на технологии, информационна дейност, извършване на
анализи, прогнози и експертизи в областта на
екологията и промишлеността, оценка на енергийна ефективност на топлотехнически стопанства,
проектиране на отоплителни, вентилационни,
климатични и други топлотехнически инсталации, котелни стопанства, ефективна настройка на
топлотехнически системи и котли, инженеринг,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост – създаване и реализиране на програмни продукти и
системи, системи за автоматично управление на
топлотехнически системи, обекти и др., рекламна
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти,
сервизно-ремонтна дейност и абонаментна поддръжка на топлотехнически стопанства, принадлежащите им съоръжения и др., на промишлени
предприятия и комунално-битови сгради, както
и тяхното реализиране, разработване на технологии, проектиране, производство, изкупуване,
търговия с продукти от вторични и отпадъчни
суровини, производство и продажба на селскостопанска и промишлена продукция, производствена,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
посредничество, представителство, агентство,
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услуги – счетоводни, компютърни, софтуерни,
консултан тск и, машинописни, т ранспортни,
воден транспорт и отдаване под наем на водни
плавателни съдове, спедиторски, туристически,
рекламни, импресарски услуги, маркетинг, лизинг и всякакви разрешени от законодателството
търговски дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Банчо Кънчев Ненов, който го
управлява и представлява.
13849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20654/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ви Ес Пи груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“,
с. Казичене, ул. Никола Петков 2, с предмет на
дейност: покупко-продажба на всякакви стоки,
за които няма забрана със закон, внос и износ
в левове и валута (при спазване на всички митнически разпоредби), търговско посредничество,
комисионерство и агентство между местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
посредническа дейност в областта на вътрешния
и международния туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, продажба на скара-бира, алкохолни и
безалкохолни топли и студени напитки, закуски и
съпътстващите ги услуги, бартерни сделки, трансфер на стоки в страната и в чужбина, асигнация,
оказион, антиквариат, консигнация, маркетинг,
лизинг, рекламна и импресарска дейност, производство и продажба (реализация) на произведени
от фирмата стоки – от растителен и животински
произход, рибни продукти, производство на мед,
пчелни семейства и продукти, производство на
посадъчен материал за цветя, зеленчуци, плодове, декоративни храсти и дървета, производство
и продажба на тестени и сладкарски изделия,
ловно-рибарски принадлежности, употребявано
техническо оборудване, автомобили и резервни
части за тях, оценка на земи, сгради, машини и
съоръжения, машинопис и стенография, размножителни и фотокопирни услуги, консултантски
услуги, превод и печат, компютърна обработка,
спедиционни, транспортни услуги с товарни и
леки автомобили в страната и в чужбина, автомобили под наем, пътна помощ, строителни и
строително-монтажни, стъкларски, авто-мото,
ремонти, автотенекеджийски, автобояджийски
услуги, ремонт на битова техника и електроника,
дърводелство, В и К, електрически, радиотехнически, охранителни, фармацевтични услуги
и козметика, дизайн, сделки с интелектуална
собственост, програмни, информационни услуги,
проектиране, проучване, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от Васил
Стефанов Дървенов.
13850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21109/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медиамикс
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 51, ет. 4, с предмет на дейност: рекламна и
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консултантска дейност, изготвяне и управление
на медийни проекти, свързани с телевизията,
печатните издания и мобилните мрежи, реклама
в интернет и на открито, продажба и управление
на рекламни пространства, реализация и управление на мероприятия и фестивали, всякаква
друга дейност, незабранена със закон, като всяка
дейност, която изисква издаването на специални
разрешителни и лицензи, ще бъде извършвана само
след надлежно набавяне на такива. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Фонтес Инвест“ – ГмбХ, Австрия,
Карл Блеча, Георги Тодоров Кузмов и Аспарух
Драганов Карастоянов и се управлява и представлява от Георги Тодоров Кузмов.
13851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16321/2007 вписа промяна за „Бояна
хил“ – ЕАД, във връзка с постановено решение
на Софийския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Драгоман,
Софийска област, ул. Велчова завера 14, в София,
район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 5, ет. 4.
13852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21125/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ей Би Джи Видин“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Хр. Ботев 13, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти с цел
препродажба, отдаване под наем или собствено
ползване, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Нова Сити Груп“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 9409/2006). Дружеството се управлява и
представлява от управителите Якоб Ардити и
Добромир Стоянов Добрев заедно и поотделно
освен в случаите на сключване на договор или
друга правна сделка, която задължава дружеството
за 5000 евро или повече, в който случай за валидността на сделката са необходими подписите
на двамата управители.
13853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.І.2008 г. по ф.д. № 10287/98 вписа промени за
„Корал – КИК“ – ООД: вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Георги Нейков Георгиев
на Кирил Лазаров Игнатов и 8 дружествени дяла
от Георги Нейков Георгиев на Валентин Руменов
Павлов; заличава като съдружник и управител
Георги Нейков Георгиев; вписва промени в дружествения договор.
13854
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12946/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „С – травел“ – АД.
13855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 4.ІІ.2008 г. по ф.д. № 14736/2005
вписа прекратяване на „Мандала“ – ЕООД, и го
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обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор
Галина Александрова Цанкова-Попхристова и
определя срок за ликвидацията 7 месеца.
13856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20768/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ауто Корея“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 74,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: консултантска,
проучвателна и маркетингова дейност, вътрешнои външнотърговска дейност, търговия на едро
и дребно с промишлени и хранителни стоки,
рент-а-кар, вътрешен и международен транспорт,
спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност, издателска,
рекламна дейност, търговия с недвижими имоти,
строителство на жилищни, административни и
промишлени сгради, производство и търговия
със строителни материали, складова дейност,
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Филип Иванов Янков и Николай Динчев Динев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
13857
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20504/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Трейдингбулг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул.
Веслец 30, с предмет на дейност: търговия, внос,
износ и отдаване под наем на подемно-преносни
машини, електрокари, мотокари, въздушни платформи, машини и оборудване и свързаните с тях
резервни части, сервиз и поддръжка в страната
и в чужбина на всякакъв вид машини и съоръжения, логистична дейност, покупко-продажба,
строителство, посредничество и управление на
недвижими имоти, внос и износ на стоки или
на услуги, всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Фабио Патусо и се управлява и представлява от управителите Фабио Патусо и Ангел
Асенов Христов заедно и поотделно.
13858

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация „Младежка медийна мрежа“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 20.11.2011 г. в 11 ч.
на адрес: София 1303, ул. Опълченска 38, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС в периода ноември 2010 – ноември 2011 г.; 2.
отчет за дейността на изпълнителния директор
в периода януари – ноември 2011 г.; 3. промени в
устава на сдружението (наименование, адрес на
управление, органи на управление, преобразуване
от дейност в частна полза в дейност в обществена
полза); 4. освобождаване на управителния съвет
и избор на нов управителен съвет; 5. освобожда-
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ване на изпълнителния директор и избор на нов
изпълнителен директор; 6. приемане на бюджет и
програма за развитие на сдружението в периода
2011 – 2017 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 12 ч. с явилите се пълноправни членове.
10702
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните оди
тори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
21.11.2011 г. в 17,30 ч. в зала „Роял 3“ на „Шератон
София – хотел Балкан“ (София 1000, пл. Света
Неделя 5), при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. представяне
на програма за дейността на ИВОБ през 2012 г.;
3. приемане на бюджета на ИВОБ за 2012 г.; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
10981
25. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Конфедерация на работодателите
и индустриалците в България – КРИБ – Гласът
на българския бизнес“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.11.2011 г. в 16,30 ч.
в София, хотел „Шератон“, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на КРИБ за
периода октомври 2010 – октомври 2011 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за периода октомври 2010 – октомври 2011 г. и одобряване на
проект на бюджет на КРИБ за 2012 г.; 3. отчет
на контролния съвет на сдружението за периода
октомври 2010 – октомври 2011 г.; 4. промени в
състава на управителния и на контролния съвет;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове на сдружението да
се явят. Регистрацията на явилите се делегати ще
започне в 16 ч. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение в седалището на
сдружението след 22.10.2011 г.
10872
27. – Управителният съвет на Фондация
„Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.11.2011 г. в 18,30 ч. в ЗАД „Алианц България“,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за периода от предходното общо събрание
до настоящия момент; 2. обсъждане на отчетния
доклад на управителния съвет на Фондация
„Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ от членовете
є; 3. изготвяне на план-програма за бъдещата
дейност на фондацията и приемане на бюджет;
4. промяна на устава; 5. разни.
10893
157. – Управителният съвет на Тракийския
научен институт, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на ТНИ на
25.11.2011 г. в 10 ч. в клуба на Съюза на тракийските дружества в България на ул. Стефан
Караджа 7а, София, при следния дневен ред: 1.
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приемане на нови членове на ТНИ; 2. отчетен
доклад и разисквания по него; 3. избор на нов
управителен съвет, председател и членове.
10910
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
ветеринарните лекари за дребни животни“ на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на сдружението на 25.11.2011 г. в 18 ч. в Стара
Загора, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, зала № 6 „Академик Стефан
Ангелов“, при следния дневен ред: 1. приемане
отчет за дейността на управителния съвет; 2.
избор на квестори за избора на нов УС и председател на УС; 3. предложения за членове на УС и
председател на УС; 4. обявяване на резултатите
от избора на УС и председател на УС; 5. разни.
Общото събрание на основание чл. 15, ал. 4 от
Устава на сдружението се счита законно, ако
присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. при
същия дневен ред и се счита законно, колкото и
членове да се явят.
10807
26. – Управителният съвет на сдружение
„Стратегии и технологии в образованието – 2010“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си за участие в годишното общо събрание
на 26.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на офиса на
сдружението в София, бул. Дондуков 129, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. обсъждане на предложение за промени в устава на сдружението и вземане на решение; 3.
приемане на нови и изключване на членове на
сдружението; 4. приемане на двегодишен план
за дейността на сдружението; 5. презентация на
сайта на сдружението.
10921
28. – Управителният съвет на дружение с нес
топанска цел „Барбарианс“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 26.11.2011 г. в 13,30 ч. в София,
район „Овча купел“, ж.к. Овча купул, бл. 516,
вх. Г, ет. 5, ап. 52 – седалище на сдружението,
при следния дневен ред: 1. промяна в адреса
на управление и седалището на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10873
26. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
самбо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете
на 26.11.2011 г. в 11 ч. в офиса на федерацията,
София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
отчет за дейността на управителния съвет за
2010 г. и освобождаване на управителния съвет
от отговорност за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на управителния
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съвет за 2010 г. и го освобождава от отговорност
за 2010 г.; 2. вземане на решение за приемане на
годишния финансов отчет за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
на федерацията за 2010 г.; 3. вземане на решение
за одобрение на решението на УС на федерацията
за приемане на нови членове на федерацията;
проект за решение – ОС одобрява решението на
управителния съвет за приемане на нови членове
на федерацията. Регистрацията започва в 10,30 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 32 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
сдружението. Поканват се всички членове или тех
ни упълномощени представители да присъстват.
10809
15. – Управителният съвет на Асоциацията
на преработвателите и търговците на пчелни
продукти в Република България (АПТППРБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.11.2011 г. в 14 ч. в София,
ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора 24, ет. 10, ап. 46,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
управителния съвет през 2010 г.; 2. освобождаване
от отговорност на управителния съвет; 3. избор
на нови членове на управителния съвет; 4. разни.
При липса на необходимия кворум за провеждане
на събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то
ще бъде отложено за 15 ч. същия ден и ще се
проведе независимо от броя на присъстващите.
10874
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за одит и контрол
на информационни системи – София“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 29.11.2011 г. в 17 ч.
в София, конферентна зала на хотел „Централ
парк“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на „ИСАКА“, София, за периода
2010 – 2011 г.; 2. финансов отчет на сдружението
за периода 2010 – 2011 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. 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.
10805
Борис лав Илиев Щерев – лик видатор на
сдружение „Институт за регионални стопански
изследвания“ – в ликвидация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на членовете
на сдружението на 30.11.2011 г. в 10 ч. на адрес:
София, бул. Витоша 18, при следния дневен
ред: 1. приемане на баланс на сдружението към
2.02.2011 г. – дата на прекратяване на сдружението
и обявяването му в ликвидация, както и приемане
на доклад на ликвидатора, поясняващ баланса;
2. приемане на заключителен финансов отчет на
сдружението към 2.09.2011 г. – дата на изтичане
на срока за ликвидация на сдружението, както
и приемане на доклад на ликвидатора, поясняващ отчета; 3. освобождаване от отговорност
на ликвидатора на сдружението; 4. приемане на
решение за заличаване на сдружението; 5. разни. В случай че в посочения час за откриване
на събранието не е регистриран необходимият
кворум за провеждане на законно общо събрание,
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава
общото събрание ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от регистрираните за участие в събранието членове на сдружението.
10808
40. – Управителният съвет на Съюза на ве
тераните от металургията в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на СВМБ на 2.12.2011 г. в 18 ч. в залата
на Министерството на финансите, София, ул. Г.
С. Раковски 102, ет. 5 (вход от ул. Бенковски),
при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. избор на нов контролен съвет; 3.
изменение в устава на СВМБ. Регистрацията на
членовете на СВМБ ще се извършва на 2.12.2011 г.
на входа на залата от 17 до 18 ч.
10866
176. – Управителният съвет (консистория) на
Организацията на евреите в България „Шалом“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава
на организацията свиква редовно общо отчетно-изборно събрание (конференция) на организацията на 4.12.2011 г. в 10 ч. на адрес: София,
бул. Ал. Стамболийски 50, Еврейски културен
дом, зала „Ерусалим“, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейностите на ОЕБ „Шалом“ през периода 18.11.2007 г. – 4.12.2011 г.; 2.
доклад на ревизионната комисия на ОЕБ „Шалом“ за контрола, осъществяван през периода
18.11.2007 г. – 4.12.2011 г.; 3. доклад на комисията
за подготовка на предложения за промени в устава на ОЕБ „Шалом“; 4. доклад на комисията
за подготовка на програма за развитието на ОЕБ
„Шалом“ до 2020 г.; 5. програма за развитието на
вестник „Еврейски вести“, списание „Естрея“ и
други медии на ОЕБ „Шалом“; 6. освобождаване и
избор съгласно чл. 30, т. 2 и 10 от устава на ОЕБ
„Шалом“ на: председател, членове и резервни членове на УС (консистория), председател и членове
на ревизионната комисия, главен редактор на
вестник „Еврейски вести“; 7. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10752
20. – Управителят на Фондация „Гражданско
общество – 21 век“, София, на основание чл. 35
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на
общото събрание на членовете на фондацията на
05.12.2011 г. в 12 ч. в София, район „Средец“, ул.
Добруджа 15, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване дейността
на Фондация „Гражданско общество – 21 век“
и обявяването є в ликвидация; 2. определяне
срок на ликвидация; 3. избор на ликвидатор на
фондацията; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10810
29. – Управителят на сдружение „Балканска
и Черноморска петролна асоциация“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.12.2011 г. в 10,30 ч. в хотел „Рамада“,
гр. Сибиу, Румъния, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението
за 2011 г.; 2. приемане на план за дейността и на
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бюджета за 2012 г.; 3. обсъждане на предложения
за промени в устава на сдружението; 4. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.
при същия дневен ред и място на провеждане.
10909
24. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на членовете на камарата на 1.12.2011 г.
в 17 ч. във ФКЦ – Варна, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет за 2012 г.; 4.
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.
10819
91. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Варна“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.12.2011 г. в 18 ч. в конферентната зала
на Бизнес хотел „Golden Tulip“ – Varna, Варна,
бул. Христо Ботев 3-А, при следния дневен ред:
1. изслушване доклада на одитора; 2. избор на
членове на контролния съвет във връзка с подадени оставки от досегашни членове. Поканват
се всички избрани делегати от общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. на същата дата, на същото място
и при същия дневен ред.
10922
67. – Управителният съвет на Българската
конфедерация по Кик бокс и Муай Тай, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на организацията на 10.12.2011 г. в
16 ч. в хотел „Персей“ във Варна при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на
БККБМТ за 2011 г.; 2. утвърждаване решенията
на УС; 3. задачи, стоящи пред организацията през
2012 г.; 4. приемане на спортен календар за 2012 г.
и определяне на домакините; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
10820
30. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „АВЕ – български гражда
ни – етнически румънци от България“, Видин, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.11.2011 г. в 14 ч. във Видин, ул. Цар Михаил ІІІ
Шишман 57, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на дейността на сдружението; 2. отчет
на контролния съвет за финансово-счетоводната
дейност на сдружението; 3. приемане на програмата за дейността на сдружението за 2011 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10964
10. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Димитър Маджаров“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 12.11.2011 г. в 10 ч. в залата
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за събрания на ет. 2 на Тракийския дом на бул.
Тракия 11, Кърджали, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството за
периода от 30.04.2006 г. до 30.10.2011 г.; 2. отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия
на дружеството за периода от 30.04.2006 г. до
30.10.2011 г.; 3. промени в устава на дружеството;
4. избор на ръководни органи. Поканват се всички
редовни членове да присъстват на събранието
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 11 ч. на същата дата, на същото място и при
същия дневен ред.
10907
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Арда – 2008“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.11.2011 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението в Кърджали, ул. Перперикон 9,
кв. Студен кладенец, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на председателя на управителния
съвет; 2. избор на нов председател на управителния
съвет; 3. освобождаване на членове на управителния съвет; 4. избор на нови членове на УС; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10908
66. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение Военен
спортен клуб Логистик“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.11.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Ген.
Радко Димитриев 2, военно формирование 46690
(клуб на военно формирование 52410), при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на сдружение с общественополезна
дейност „Сдружение Военен спортен клуб Логистик“; 1.1. отчет на спортната дейност на клуба за
2011 г.; 1.2. финансово-счетоводен отчет на клуба
за 2011 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружение с общественополезна дейност
„Сдружение Военен спортен клуб Логистик“; 3.
назначаване на ликвидатор. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
10703
54. – Управителният съвет на Спортен клуб по
шахмат „Марица“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 05.12.2011 г.
в 17 ч. в шахматния клуб на бул. Марица 51,
Пловдив, със следния дневен ред: 1. избор на
председател на управителния съвет; 2. избор
на членове на управителния съвет; 3. избор на
контролен съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10705
19. – Управителният съвет на Гимнастически
спортен клуб „Локомотив – Тончо Тодоров – СГ“,
Русе, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на
членовете на сдружението на 27.11.2011 г. в 14 ч.
в Русе, ул. Никола Табаков 4, спортни зали, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
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клуба за периода 2007 – 2011 г.; 2. приемане и
освобождаване на членовете на сдружението; 3.
смяна на ръководните органи на управителния
съвет; 4. промяна в наименованието на клуба; 5.
промени в устава; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10706
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Рила – 2011“, к.к. Боровец, Софийска област,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.11.2011 г. в 11 ч. в хотел „Самоков“
при следния дневен ред: 1. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2012 г.; 2. приемане на бюджет за 2012 г. за
дейността на сдружението; 3. разни. Материалите
за провеждане на общото събрание са на разположение на участниците.
10980
28. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство при СОУ „Гео Милев“ – с. Бе
лозем, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.11.2011 г. в 18,30 ч. в сградата на читали-
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ще „Просвета 1909“ в с. Белозем, гр. Раковски,
област Пловдив, при следния дневен ред: отчет
за дейността на сдружението, прием на нови
членове, освобождаване на членове, избор на
органи за управление.
10871
Валентина Великова Боева – ликвидатор на
сдружение „Българско училищно настоятелство“
при ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка, община
Павликени, в ликвидация по ф.д. № 909/2002, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят в законоустановения срок вземанията си.
10966
Дена Иванова Асенова – ликвидатор на Фондация „Джей Кей“, в ликвидация по ф.д. № 503/2008
на СГС – фирмено отделение, 7 състав, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 83 – 85, ет. 2, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фондацията
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
10982

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 вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, 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
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