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за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от
1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104
от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение
№ 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от
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105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52
от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40,
46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от
2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и
77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и
101 от 2010 г. и бр. 18, 33 и 61 от 2011 г.)

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

§ 1. В глава пета се създава раздел VІІІб
с чл. 107з – 107п:

УКАЗ № 216
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от ХLI Народно събрание на
6 октомври 2011 г.
Издаден в София на 17 октомври 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
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„Раздел VІІІб
Допълнителни условия за извършване на
работа от разстояние
Същност и условия за работа от разстояние
Чл. 107з. (1) Работата от разстояние е форма
за организиране на работа, изнесена извън
помещения на работодателя, извършвана по
трудово правоотношение чрез използването
на информационни технологии, която преди
изнасянето є е била или би могла да бъде
извършвана в помещенията на работодателя.
(2) Работата от разстояние има доброволен
характер.
(3) Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния
трудов договор се уговарят конкретно всички
условия, права и задължения на страните по
него във връзка с работата от разстояние и
осъществяването є.
(4) Работодателят може да предложи на
работника или служителя с допълнително
споразумение към индивидуални я трудов
договор да премине от работа, извършвана
в помещенията на работодателя, към работа
от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на
неблагоприятни последици за него.
(5) Работникът или служителят може да
предложи на работодателя да премине от
работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.
(6) С индивидуалния или с колективен
трудов договор могат да се уговорят:
1. смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане;
2. възможности и условия за преминаване
от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.
(7) Конкретният характер на работата от
разстояние, условията и редът за осъществяването є се определят в индивидуалния
трудов договор.
(8) С индивидуалния и/или с колективен
трудов договор, или с вътрешни актове на
работодателя могат да се приемат правила,
чрез които да се определят:
1. редът за възлагането и отчитането на
работата от разстояние;
2. съдържанието, обемът, постигнатите
резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на
извършеното.
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Работно място. Техническо оборудване и поддържане на работното място
Чл. 107и. (1) Работникът или служителят,
който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго
помещение извън предприятието определено
пространство за работно място.
(2) Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното
място, задължения и разходи по поддръжката
му, други условия за доставка, подмяна и
поддържане на оборудването, както и клаузи
с оглед придобиването на отделни елементи
от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се
уговарят в индивидуалния трудов договор.
(3) Работодателят осигурява за своя сметка:
1. необходимото за извършване на работата
от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
2. програмно (софтуер) осигуряване;
3. техническа профилактика и поддържане;
4. устройства за комуникация с работника
или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
5. защита на данните;
6. информация и изисквания за работата с
оборудването и поддържането му в изправност,
както и за законовите изисквания и правила,
в т.ч. такива на предприятието в областта на
защитата на данните, които ще се използват
по време на работата от разстояние;
7. система за наблюдение, ако такава се
налага да бъде монтирана на работното място
и е получено писмено съгласие на работника
или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично
пространство;
8. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.
(4) Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност
за правилното съхранение и експлоатация на
предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в
използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да
сигнализира работодателя по предварително
уговорени ред и начин.
(5) В индивидуалния трудов договор може
да се уговори използването на собствено
оборудване на работника и служителя, както
и всички права и задължения, произтичащи
от това.
(6) В индивидуалния и/или колективен
трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на
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работника или служителя, който извършва
работа от разстояние, с предоставените му
оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или
служителят може да ги използва в рамките
на разумното и добрите нрави.
(7) Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или
служителя за отговорността и санкциите при
неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни,
която е неразделна част от индивидуалния му
трудов договор.
Организация на работата от разстояние и
здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 107к. (1) Работниците и служителите,
които извършват работа от разстояние, ползват
същите права, свързани с организацията на
работа и здравословните и безопасни условия
на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието
колективни трудови договори, с каквито се
ползват работниците и служителите, които
работят в помещенията на работодателя.
(2) Работодателят е длъжен да гарантира
към датата на възникване или изменение на
трудовото правоотношение работни места за
извършване на работа от разстояние, които
отговарят на минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд,
определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните
актове по прилагането му.
(3) Работодателят носи отговорност за
безопасните и здравословни условия на труд
на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира
за изискванията за организация на работата
и за безопасните и здравословни условия на
труд в съответствие с нормативните актове,
приложимите колективни трудови договори,
вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност
и здраве при работа и за всички изисквания
и правила за организацията на работа и при
работата с видеодисплеи.
(4) Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност
за спазване на политиката на предприятието
за организация на работата и за безопасност
и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и
безопасни условия на труд.
(5) Контролът за правилното прилагане
и спазване на изискванията и нормите за
здравословни и безопасни условия на труд се
осъществява, както следва:
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1. работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право
сами да поискат посещение на работното им
място със заявление до съответната дирекция
„Инспекция по труда“;
2. работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и
служителите по чл. 7, ал. 2 и контролните
органи на инспекцията по труда имат право
на достъп до работното място в рамките на
уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително
предварително уведомяване на работника и
служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.
(6) Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право
да отказват достъп до работното място без
основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в
индивидуалния и/или в колективния трудов
договор.
Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане
на работното време
Чл. 107л. (1) Работното време на работника и служителя, който извършва работа от
разстояние:
1. се установява в индивидуалния трудов
договор в съответствие с този кодекс, колективния трудов договор и правилника за
вътрешния трудов ред в предприятието;
2. се определя при спазване на установената с този кодекс междудневна и седмична
почивка;
3. съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и
служителите, които работят в помещенията
на работодателя.
(2) С индивидуалния трудов договор може
изрично да се изключи възможността за полагане на:
1. извънреден труд;
2. нощен труд;
3. труд по време на национални празници.
(3) При условията на ал. 1 и 2 работникът
или служителят, който извършва работа от
разстояние, сам организира своето работно
време, така че да е на разположение и да
работи във времето, в което работодателят и
неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.
(4) Стандартите за натовареност и извършване работата на работника или служителя,
който извършва работа от разстояние, са еднакви с тези на работниците или служителите,
които работят в помещенията на работодателя.
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(5) Действително отработеното време се
отразява ежемесечно в документ по образец,
утвърден от работодателя. Работникът или
служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността
на данните.
(6) Работниците и служителите, които
извършват работа от разстояние:
1. сами определят почивките в работното си
време в съответствие с разпоредбите на този
кодекс, Закона за здравословни и безопасни
условия на труд и свързаните с прилагането
им подзаконови нормативни актове, както и
договореностите в индивидуалния и/или в
колективния трудов договор;
2. ползват отпуски по ред, вид и в размер
съгласно установеното в Кодекса на труда,
подзаконовите нормативни актове, както и
договореностите в индивидуалния и/или в
колективния трудов договор.
Трудово възнаграждение
Чл. 107м. (1) Размерът на трудовото възнаграждение се определя с индивидуалния трудов
договор съгласно разпоредбите на трудовото
законодателство и в съответствие с колективния трудов договор и вътрешните правила за
работната заплата на предприятието.
(2) Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има право на
всички допълнителни трудови възнаграждения, установени в действащото законодателство, във вътрешните правила за работната
заплата, в индивидуалния и/или в колективния
трудов договор.
(3) Работниците и служителите, които
извършват работа от разстояние, ползват
на общо основание социалната програма на
предприятието.
Колективни права на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние.
Интеграция с работниците и служителите,
които работят в помещения на работодателя
Чл. 107н. (1) Работникът или служителят,
който извършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците
и служителите, които работят в помещения
на работодателя.
(2) Работниците и служителите, които
извършват работа от разстояние, могат да
формират самостоятелна група, която да избира отделен представител по информиране и
консултиране по чл. 7а, ако общият им брой
надхвърля 20 работници.
(3) Работниците и служителите, които
извършват работа от разстояние, имат право
да участват в организационния и социалния
живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват.
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(4) Работодателят осигурява възможности за:
1. предотвратяване изолацията на работниците и служителите, които извършват работа
от разстояние, от останалите работници и
служители, които работят в помещения на
работодателя, като:
а) създава условия за периодично провеждане на работни или социални срещи в
помещения/офиси на работодателя;
б) може да създава фирмено виртуално
пространство – чат, форум или друг способ,
чрез който работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя, и
работниците и служителите, които извършват
работа от разстояние, да могат свободно да
общуват;
2. достъп до фирмена и професионална
информация на предприятието, свързана с
изпълнение на работата от разстояние;
3. участие на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние,
в организационния и социалния живот на
синдикалната организация в предприятието,
в която членуват.
(5) Условията, при които се осигуряват
възможностите по ал. 1 – 4, се уговарят в
индивидуалния и/или в колективния трудов
договор или се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.
Квалификация, преквалификация, обучение
Чл. 107о. (1) Работниците и служителите,
които извършват работа от разстояние, имат
същия достъп до обучение и възможности
за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в
помещенията на работодателя, и са обект на
същата политика на оценка.
(2) Работниците и служителите, които
извършват работа от разстояние, имат право
на подходящо обучение, съобразено с предоставеното им техническо оборудване и с
характеристиките на тази форма на организация на работа.
(3) При необходимост ръководителят на
работниците и служителите, които извършват
работа от разстояние, и други длъжностни
лица имат право на обучение за тази форма
на работа и нейното ръководство.
Прилагане на други разпоредби за извършване
на работа от разстояние
Чл. 107п. За неуредените в този раздел
въпроси се прилагат общите разпоредби на
този кодекс.“
§ 2. В чл. 121 се създава ал. 4:
„(4) Условията на заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 не включват
заплащането на пътни, дневни и квартирни
пари по българското законодателство.“
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§ 3. Член 129 се изменя така:
„Задължение на работодателя да осигури работника или служителя
Чл. 129. Работодателят е длъжен да осигури
работника или служителя при условия и по
ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.“
§ 4. В чл. 130в, ал. 1, т. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „в т.ч. при въвеждане на
надомна работа и работа от разстояние“.
§ 5. В чл. 287 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Предварителни и периодични медицински прегледи“.
2. В ал. 1:
а) в изречение първо след думата „задължителни“ се добавя „предварителни и“;
б) изречение второ се изменя така: „Условията за извършване на предварителните и
периодичните прегледи съобразно характера
на работата, условията на труда и възрастта
на работниците и служителите се определят
от министъра на здравеопазването.“
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предварителните медицински прегледи
се заплащат от лицата, които кандидатстват за
работа, а периодичните медицински прегледи
са за сметка на работодателя.“
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и работа от
разстояние“.
2. В т. 4, изречение второ след думите
„надомна работа“ се добавя „и работа от
разстояние“.
3. Създава се т. 16:
„16. „Командироване по смисъла на чл. 121,
ал. 3“ е изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните поради
изпращане за същата или на друга работа в
друга държава – членка на Европейския съюз,
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария при условия
на работа, съизмерими със стандарта на приемащата държава, но не по-неблагоприятни
от минималните установени в нея.“
Заключителна разпоредба
§ 7. В Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия
и европейски дружества (обн., ДВ, бр. 57 от
2006 г.; изм., бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Заключителни разпоредби“ се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
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2. Създава се § 2а:
„§ 2а. (1) Задълженията за информиране и
консултиране на работниците и служителите
в многонационални предприятия и групи
предприятия, произтичащи от този закон, не
се прилагат спрямо споразумения по чл. 8,
които са сключени или изменени в периода
между 5 юни 2009 г. и 5 юни 2011 г., без да
се засягат разпоредбите относно преговорите
при структурни промени.
(2) В случай че при изтичане на срока на
споразуменията по ал. 1 страните не приемат
съвместно решение за тяхното подновяване
или преразглеждане, се прилагат разпоредбите
на този закон.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 октомври 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11266

УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за митниците, приет от ХLI Народно събрание
на 6 октомври 2011 г.
Издаден в София на 17 октомври 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм.,
бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г.,
бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от
2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г.,
бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от
2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106
от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г. и
бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 10 думите „едностранно“
и „без предизвестие“ се заличават.
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Разследващ митнически инспектор е митнически служител с висше
юридическо образование, който не е обвиняем, подсъдим или осъждан за умишлено
престъпление от общ характер.
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(2) Разследващият митнически инспектор
извършва разследване в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния
кодекс.
(3) На разследващите митнически инспектори не могат да се възлагат други дейности
освен разследване на престъпления.
(4) При осъществяване на своите правомощия разследващият митнически инспектор взема решения по вътрешно убеждение,
основано на обективно, всестранно и пълно
изследване на всички обстоятелства по делото,
като се ръководи от закона.
(5) Горестоящите ръководители н ямат
право да дават указания за извършването на
действия по разследването и за съставянето на
писменото мнение, както и по какъвто и да е
друг начин да се намесват в разследването.“
§ 3. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 12:
„12. приходите, постъпили от реализация
на отнети и изоставени в полза на държавата
стоки по реда на чл. 106а, 107в, чл. 107е, ал. 2,
чл. 107з, ал. 3, т. 3 и чл. 124, ал. 1, 2 и 3 от
Закона за акцизите и данъчните складове, след
приспадане на направените по съхранението
и реализацията на тези стоки разходи.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 думите „и разследване“ се заличават;
б) създава се т. 13:
„13. осъществяват разследване или отделни
действия по разследването на престъпления
в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за взаимодействие
между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи, както и
с органите на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за предотвратяване, разкриване и
разследване на нарушения и престъпления се
уреждат със съвместни инструкции на министъра на финансите, министъра на вътрешните
работи и председателя на агенцията.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „Закона за акцизите“ се
заменят със „Закона за акцизите и данъчните
складове“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При извършване на проверки в рамките
на последващия контрол или в хода на митническото разузнаване, когато се възпрепятства
тяхното провеждане или когато са налице
данни за укриване на факти и обстоятелства,
които са от значение за случая, митническите
органи могат да извършват претърсване и
изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.“
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§ 6. Създават се чл. 16а и 16б:
„Чл. 16а. (1) Митническите органи могат
да задържат лице, за което има данни, че
е извършило престъпление по чл. 234, 242,
242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс и
съществува реална опасност да се укрие или
да извърши престъпление.
(2) За всяко задържано лице се издава
заповед за задържане от митническия орган,
ограничил правото на свободно придвижване
на лицето.
(3) На задържаното лице не могат да бъдат
ограничавани други права освен правото на
свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
Задържаните лица незабавно се освобождават
след отпадане на основанието за задържане,
но не по-късно от 24-часовия срок.
(4) Когато задържаното лице не владее
български език, то незабавно се информира
за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(5) От момента на задържането си лицето
има право на защитник.
(6) Задържаното лице има право да обжалва
пред съда законността на задържането по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Съдът се произнася по жалбата незабавно.
(7) За задържането съответният митнически
орган е длъжен незабавно да уведоми лице,
посочено от задържания.
(8) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск
на задържаното лице. Обиск може да бъде
извършен само от лице, което принадлежи
към пола на обискирания.
(9) Когато е необходимо, задържаното лице
се настанява в обособените за целта места в
структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.
Чл. 16б. (1) При задържане на лице, което не се подчинява или оказва съпротива,
митническите органи след предупреждение
могат да използват физическа сила и помощни
средства – белезници, когато не е възможно
да изпълнят служебните си задължения по
друг начин.
(2) При използване на физическа сила и
помощни средства митническите органи са
длъжни да пазят живота и здравето на лицата,
срещу които са насочени.
(3) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане целта на приложената мярка.
(4) Условията и редът за прилагане на
разпоредбите по задържане на лице от митническите органи се уреждат в инструкцията
по чл. 15, ал. 3.“
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§ 7. В чл. 19, ал. 4 се създава изречение
вт оро: „Преди издаванет о на решениет о
митническите органи съобщават на лицето
мотивите, на които ще се основава решението, и му предоставят възможност да изрази
становище в определен срок.“
§ 8. В чл. 84л ал. 5 се отменя.
§ 9. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя „или дейност по
разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс“.
2. В т. 31 след думите „валу тните нарушения“ се поставя запетая и думите „и
престъпления“ се заменят с „нарушенията на
акцизното законодателство и престъпленията
в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 2 от
Наказателно-процесуалния кодекс“.
Заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19 и 35
от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 103а, ал. 4 думите „по ал. 3“ се
заменят с „от средствата за измерване и контрол по ал. 1“.
2. В чл. 128 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на нарушения по чл. 123,
ал. 1, 2 и 6 актовете за установяване на нарушения могат да се съставят и от полицейските
органи в Министерството на вътрешните
работи, като наказателните постановления се
издават от директора на Агенция „Митници“
или от упълномощени от него длъжностни
лица.“
§ 11. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г. и бр. 1, 23, 32 и 45 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 141 ал. 4 се изменя така:
„(4) Редът за предоставяне на информацията
за разследванията, проведени от разследващи
полицаи и разследващи митнически инспектори, се определя със съвместни инструкции на
главния прокурор, министъра на вътрешните
работи и министъра на финансите.“
2. В чл. 164, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „или“
се заменя със запетая и накрая се добавя
„или разследващ митнически инспектор в
Агенция „Митници“.
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§ 12. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39
от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г. и бр. 97 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 2 след
думите „Министерството на вътрешните работи“ думите „или е“ се заменят със запетая и
накрая се добавя „или разследващ митнически
инспектор в Агенция „Митници“.
§ 13. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ,
бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г.,
бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 69 от 2008 г. и бр. 53 и 101 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 след думата „юрисконсулт“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след
думите „висше юридическо образование“ се
добавя „и разследващ митнически инспектор“.
2. В чл. 30, ал. 1 след думите „разследващия полицай“ се поставя запетая и се добавя
„разследващия митнически инспектор“.
3. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
след думите „Министерството на вътрешните работи“ думите „или е“ се заменят със
запетая и накрая се добавя „или разследващ
митнически инспектор в Агенция „Митници“.
§ 14. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ., бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69
от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г. и бр. 32 и 41 от 2011 г.) в чл. 8, ал. 2
след думите „Министерството на вътрешните работи“ думите „или е“ се заменят със
запетая и накрая се добавя „или разследващ
митнически инспектор в Агенция „Митници“.
§ 15. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 21, т. 4 накрая се добавя „и по
чл. 16а от Закона за митниците“.
2. В чл. 28, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се добавя „и
по чл. 16а от Закона за митниците“.
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари
2012 г. с изключение на § 10, т. 1, който влиза
в сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 октомври 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11267
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РЕШЕНИЕ № 750
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2011 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 13 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за пренасочване на неусвоените средства за
екологичните обекти по приложение № 7 към
чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема предложението на министъра
на околната среда и водите за пренасочване на
неусвоените средства по приложение № 7 към
чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. в размер
2480,0 хил. лв. от следните екологични обекти:
1. от екологичен обект на община Асеновград, област Пловдив, „Регионален център
за обезвреждане на битови отпадъци за общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и
Лъки – първа клетка“ – 480,0 хил. лв.;
2. от екологичен обект на община Харманли, област Хасково, „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално
депо за твърди битови отпадъци – Харманли“ – 2000,0 хил. лв.
Чл. 2. Пренасочва средствата по чл. 1,
както следва:
1. за екологичен обект на община Шумен,
област Шумен, „Регионално депо за неопасни
битови отпадъци – II етап, кв. Дивдядово,
Шумен“ – 680,0 хил. лв.;
2. за екологичен обект на община Смолян,
област Смолян, „Реконструкция и модернизация на Регионално депо за ТБО – Смолян“ – 500,0 хил. лв.;
3. за екологичен обект на община Враца,
област Враца, „Сепарираща инсталация за
битови отпадъци на Регионално депо за ТБО
на общини Враца и Мездра“ – 1300,0 хил. лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11451
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за приемане на План за управление на Природен парк „Врачански Балкан“
На основание чл. 60, ал. 1 от Закона за
защитените територии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Плана за управление на Природен
парк „Врачански Балкан“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11498

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за
придобиване и отнемане на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника
(ДВ, бр. 35 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3 изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 4 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпит за придобиване на правоспособност могат да полагат ученици, завършили
успешно ХІІ клас в професионална паралелка
по специалност, за която се дава възможност
за явяване на изпит за категория за право
способност.“
§ 3. В чл. 6, т. 1 думата „специализирано“
се заличава.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като думите: „след съгласуване в частта за горската
техника с председателя на Държавната агенция
по горите“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обучението на ученици в професионална
паралелка се извършва по учебен план и учебни програми за професията и специалността.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3:
а) в буква „б“ думата „минимално“ се заличава;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) завършено теоретично и практическо
обучение в учебна форма;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Лицата, завършили висше техническо
образование или средно образование по специалност, която покрива учебната документация
на съответната правоспособност, преминават
само обучение по практика.“
§ 6. В чл. 22, ал. 1 т. 14 се отменя.
§ 7. В чл. 23 думите „дирекция „Наука и
образование“ на“ и „съгласувана с председателя
на Държавната агенция по горите“ се заличават.
§ 8. В чл. 24, ал. 1 се заличава второто изречение без думите в скоби (приложение № 4).
§ 9. В чл. 30 думите „а когато се отнася
само за горската техника – с уведомление до
председателя на Държавната агенция по горите“
се заличават.
§ 10. В чл. 31, ал. 1 думите „съгласувано в
частта за горската техника с председателя на
Държавната агенция по горите“ се заличават.
§ 11. В чл. 33:
1. В ал. 3 думите „като за категории Твк-Г
и Тпс заповедта се съгласува с председателя на
Държавната агенция по горите“ се заличават.
2. В ал. 5, т. 3 думите „преподавател по теория или практика“ се заменят с „преподавател
по теоретично или практическо обучение“.
§ 12. В чл. 34, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „заявление“ се добавя „до председателя на изпитната
комисия“.
2. В т. 4 накрая се добавя „или служебна
бележка за учениците по чл. 4, ал. 2“.
§ 13. В чл. 35 ал. 7 се изменя така:
„(7) Лицата с висше техническо образование
или средно образование по специалност, която
покрива учебната документация на съответната категория за правоспособност за работа с
техниката, полагат само практическата част
на изпита.“
§ 14. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Заявленията за явяване на изпит
с придружаващите ги документи и картата за
проверка на знанията за правоспособност от
решения тест за всеки кандидат се съхраняват в
РС на КТИ по регистрация на учебната форма
за срок 5 години.“
§ 15. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
„(3) Екземпляри от протокола от изпита се
съхраняват в КТИ и в учебната форма за срок
50 години.“
§ 16. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и на председателя на
Държавната агенция по горите“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, съгласувани с
председателя на Държавната агенция по горите“
се заменят с „ал. 3“.
§ 17. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 42 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Свидетелството за правоспособност за
работа с техниката се издава за срок 10 години.“
§ 18. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения:
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1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. образец от подписа на лицето, поставен
пред служител на КТИ или председателя на
изпитната комисия.“
§ 19. В чл. 56, ал. 1 след думите „документи
се подреждат по реда на тяхното завеждане и
се съхраняват“ се добавя „в КТИ“.
§ 20. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 2,
т. 2 след думите „Заключение на комисията“
на нов ред се добавя „Настоящият протокол
се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра,
по един за РС на КТИ и за учебната форма.“
§ 21. Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………………………………………....…………………
(наименование на учебната форма)
ЕИК: ………………………………………………………..........………,
адрес: …………………………………………………………………………,
факс: .............................., телефон: ………………………………,
e-mail: ………………………………….……............................…,
представлявана от ……………………………………………………,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
постоянен адрес: ......................................................
....................................................................................
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявяваме, че желаем да ни бъде издадено
разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, категория ……………………… .
Прилагаме следните документи:
1. копие от съдебно решение за регистрация
или акт за създаване;
2. ЕИК;
3. декларация, че няма открита процедура за
обявяване в несъстоятелност;
4. копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на помещенията, в които се намират учебните кабинети, на
площадките/полигоните и на учебната техника;
5. списък на учебната техника – регистрационен номер, наименование, марка, модел, година
на производство;
6. копие от регистрационните талони, знака за
преминат периодичен преглед, копие от договорите за застраховка „Гражданска отговорност“ и
застраховка на местата за сядане;
7. списък и описание на учебните кабинети и
полигоните/площадките;
8. протокол за годност на учебната техника,
кабинети и площадки или полигони;
9. списък на преподавателите – име, презиме и
фамилия, номер, дата и учебно заведение, издало
диплома за образование (научни степени и звания),
номер, дата и учебно заведение, издало диплома
за професионална квалификация, номер, дата на
свидетелството за правоспособност;
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10. копия от документите за образование,
професионална квалификация, свидетелството за
управление на МПС и свидетелството за право
способност на преподавателите;
11. учебни програми за обучение за съответната категория;
12. копие от първата и последната страница на
регистрационната книга за завършена подготовка – прономерована, прошнурована и подпечатана
с печата на учебната форма.
Дата: ……………….…
Подпис: ……………….…“

§ 22. Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 24, ал. 1

ВЕСТНИК
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2. За практическо обучение за придобиване на
правоспособност за: ...................................................
...................................................................................
2.1. Учебна техника
№
по
ред

Регистрационен
номер

Наименование
на машините

Мар- Мо- Протокол
ка
дел за годност
(№, дата)

2.2. Преподаватели
№
по
ред

Име, презиме и
фамилия

Диплома за
завършено образование (№,
дата, издадена
от)

Свидетелство за
правоспособност (№,
дата)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШИТЕЛНО
№ …...................….
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника и във връзка с чл. 24 от Наредба № 12
от 2009 г. за условията и реда за придобиване и
отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
РАЗРЕШАВАМ
на ………………………………………………………………………………,
(наименование на учебната форма)
ЕИК: ………………………………………………………..........………,
адрес: …………………………………………………………………………,
факс: .............................., телефон: ………………………………,
e-mail: ………………………………….……............................…,
представлявана от ……………………………………………………,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
да извършва теоретично и практическо обучение
на кандидати за придобиване на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника – категория ……………….
Издадено на: …………..……….
Валидно до: ……………..………
МИНИСТЪР: ............................................
(имена, подпис и печат)
Приложение към разрешително № …...............
1. За теоретично обучение за придобиване на
правоспособност за: ................................................
...................................................................................
1.1. Учебни кабинети
Адрес: обл. ...................., общ. ...............................,
гр./с. ........................., бул./ул. .................................
Преподаватели
№ Име, презиме
Диплома за завършено
по
и фамилия образование (№, дата, издаред
дена от)

2.3. Учебна площадка (полигон) – площ .............
Адрес: обл. ........................., общ. ............................,
гр./с. ................, бул./ул. .........................................
Протокол за годност: ..............................................
Издадено на: ...............................................................
Валидно до: ...............................................................
МИНИСТЪР: ............................................
(имена, подпис и печат)“

§ 23. Приложение № 5 към чл. 34, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 34, ал. 2
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ
.........................................................
гр. .....................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ............................................., ЕГН …......…………......
(име, презиме, фамилия)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъда допуснат/а до изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска
и горска техника, категория ....................................
Прилагам следните документи:
1. копие от лична карта;
2. копие от документ за завършено образование;
3. копие от свидетелството за правоуправление
на МПС (при явяване на изпит за категория Твк,
Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
4. документ за завършено обучение в учебна
форма или служебна бележка за ученици, завършили успешно ХІІ клас в професионална паралелка
по специалност, за която се дава възможност за
явяване на изпит за категория за правоспособност.
Дата: .......................
Подпис: ..................“
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§ 24. Приложение № 6 към чл. 39, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 39, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОТОКОЛ
№ ..........................................
Днес, ................................... г., в ............................................................................................................,
гр./с. .............................., община ........................................., област ..................................................
На основание на чл. 39 от Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника изпитна комисия, определена
с протокол № .................................. на комисията по чл. 23 и заповед .............................................
на министъра на земеделието и храните, в състав:
Председател: .................................................,
Членове: 1. ....................................................
2. ...................................................,
проведе изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника,
категория ...................... – ............................................................ ............................................................
На изпита кандидатите получиха следните оценки:
№

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Изпитен Теория
билет

Практика

Забележка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Рекапитулация:
1. По списък:
2. Явили се:
3. Издържали:
4. Не издържали:
5. Отстранени:

І___І___І
І___І___І
І___І___І
І___І___І
І___І___І

Гл. счетоводител: ……............................…………………….
(имена и подпис)
(само за учебни форми на бюджетна издръжка)
Ръководител на учебната форма: …….........................……………“
(имена, подпис и печат)

Председател: ……............................…………
(подпис)
Членове: 1. ……............................……………
(подпис)
2. …….................................…………
(подпис)
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§ 25. Приложение № 8 към чл. 43, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 43, ал. 1, т. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………………., ЕГН ……....…………………,
дата на раждане и месторождение ………………………
…….………………………..............……………………...................,
л.к. № …………......……, издадена на ……………….....,
от МВР, гр. ...............................................................,
постоянен адрес: .....................................................
...................................................................................,
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх.,
ет., ап.)
настоящ адрес: …………………………………………………......
..........................................…………………………….………....
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника – категория …………........ .
Прилагам следните документи:
1. медицинско свидетелство за водач на МПС
№ ........................….....…., дата ..............…..............…,
от …………….................................................................;
2. копие от свидетелство за управление на
МПС категория .................., № ..............................,
изд. на .............................. от ................................
...................... (при явяване на изпит за категория
Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
3. свидетелство за придобита правоспособност,
категория .................................................................,
изд. на .............................., от ..................................
.......................... (ако има придобита);
4. снимка по образец за лични документи – на
магнитен носител;
5. документ за платена такса: № ...........................,
дата .................................................................…………;
6. образец от подпис, положен пред служител
на КТИ или председателя на изпитната комисия.
Дата ......................
гр. ..........................
11497

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

За министър: Цв. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 98 от 2010 г. и бр. 49 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 думите „Съвместното
операт ивно коман дване, нача лници те на
видовете въоръжени сили и началника на
Щаба по осигуряването и поддръжката“ се
заменят със „Съвместното командване на
силите и командирите на видовете въоръжени сили“.
§ 2. В чл. 8, ал. 5 думите „Съвместното
оперативно командване, началниците на видовете въоръжени сили и началника на Щаба
по осигуряването и поддръжката“ се заменят
със „Съвместното командване на силите и
командирите на видовете въоръжени сили“.
§ 3. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) На летателния състав, изпълняващ летателна програма съгласно утвърдени
планове по летателна подготовка, при изпълнение на два полета за предходното полугодие,
което се удостоверява със сведение (протокол),
издадено от командира/началника на военното
формирование, осигуряващо изпълнението на
съответната летателна програма, се изплаща
ежемесечно допълнително възнаграждение,
както следва:
1. на пилоти на свръхзвукови самолети – 378 лв.;
2. на пилоти на дозвукови самолети и бойни
вертолети – 351 лв.;
3. на пилоти на транспортни и учебни
самолети и вертолети – 333 лв.
(2) При изпълнение на условията по ал. 1
членовете на екипажи на многоместни самолети (вертолети) получават част от възнаграждението на командира на самолета
(вертолета), както следва:
1. втори пилот, пилот-оператор, щурманлетец, борден ин женер (борден техник и
авиомеханик), лекар – борден, медицинска
сестра – бордна – 70 на сто;
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2. борд н и ра д ио т елег рафис т и, борд н и
инженери (механици – load masters), бордни
механици по десантно оборудване, бордни
домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци,
бордни спасители, бордни съпроводители,
бордни ин женери (тех ниц и) за обли тане
на свързочните и радиотехническите средства – 30 на сто.
(3) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 и 2 не се изплаща при неизпълнение на
два полета за предходното полугодие.
(4) Когато неизпълнението на два полета
през предходното полугодие се дължи на
недостиг на ГСМ, резервни части и консумативи, недостатъчен ресурс на авиационната
техника, приучване на нова авиационна техника, временна забрана за летателна служба
от Централната военномедицинска комисия
към Военномедицинската академия, временна
забрана за експлоатация на типа авиационна
техника поради разследване на причините за
сериозен инцидент или авиационно произшествие, което се удостоверява със служебна
бележка, издадена от командира/началника на
военното формирование, осигуряващо изпълнението на съответната летателна програма,
допълнителното възнаграждение по ал. 1 и
2 се изплаща при изпълнение на два полета
за текущото полугодие, считано от месеца,
през който е изпълнен вторият полет за това
полугодие.
(5) На новоназначения за първи път летателен състав, обявен със заповед на съответния
командващ/командир или ръководител по
чл. 18, допълнителното възнаграждение по
ал. 1 и 2 се изплаща, считано от месеца, през
който е изпълнен втори полет през текущото
полугодие.
(6) На летателния състав – парашутисти,
изпълняващ парашу тни скокове съгласно
утвърдени планове по летателна подготовка,
при изпълнение на минимум 80 % от предвидените в годишния летателен план парашутни скокове за предходната година, което
се удостоверява със сведение (протокол),
издадено от съответния командващ/командир
или ръководител на съответната структура,
отговарящи за изпълнението на съответната
летателна програма, се изплаща ежемесечно
допълнително възнаграждение 306 лв.
(7) За новоназначения летателен състав –
парашутисти, изпълняващ парашутни скокове,
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допълнителното възнаграждение по ал. 6 се
изплаща, считано от месеца, през който са
изпълнени 80 % от предвидените в годишния
летателен план парашутни скокове за текущата година.“
§ 4. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Летателният състав по чл. 16
от Съвместното командване на силите, Военновъздушните сили, Сухопътните войски и
Военноморските сили и от подчинените им
военни формирования, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната се обявява в началото на календарната година със заповед на съответния
командващ/командир или ръководител, като
новоназначеният летателен състав се обявява
от датата на назначаването.
(2) Летателният състав по чл. 16 от Министерството на отбраната, командващия
на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и
ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които
са летателен състав, се обявяват в началото
на календарната година със заповед на министъра на отбраната.“
§ 5. В чл. 25, ал. 6 думата „началника“ се
заменя с „командира“.
§ 6. В чл. 29, ал. 2 думата „началниците“
се заменя с „командирите“.
§ 7. В чл. 30, ал. 3 думата „началника“ се
заменя с „командира“.
§ 8. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думата „началниците“ се заменя с
„командирите“.
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Министър: А. Ангелов
11415

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от
2005 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кадастралната карта се изработва в
приетата и дефинирана за страната геодезическа система.“
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§ 2. В чл. 8, ал. 2 думите „Национална
служба“ се заменят с „Главна дирекция“.
§ 3. В чл. 13, ал.1, т. 6 думите „паметниците на културата и музеите“ се заменят с
„културното наследство“.
§ 4. В чл. 14, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „точки“ се добавя „в
съответствие с актовете, определящи правата
върху имотите;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. Създава се нова т. 5:
„5. съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени или
посочени по реда на т. 1;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Схемите на самостоятелните обекти
в сгради се изработват в производството по
създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Схемите на самостоятелните обекти
в сгради по етажи се изработват в цифров и
графичен вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и се поддържат
в цифров вид.“
4. В ал. 7 след думите „разположени на
етажа“ се поставя запетая и се добавя „очер
танията на сградата и идентичните точки
в нея“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 – 4 и 7 след абревиатурата
„БУЛСТАТ“ се поставя наклонена черта и се
добавя „ЕИК“.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „или номера“
се поставя запетая и се добавя „том, дело“.
§ 7. В чл. 29, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста на ал. 3 след думите „съответния имот“ се добавя „или при предоставяне
на копие от техническия паспорт на сграда
по реда на чл. 176а, ал. 4 ЗУТ“.
2. Създава се нова т. 11:
„11. копие от техническ и я паспорт на
сградата;“.
3. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В текста на ал. 1 думите „се изработва“ се
заменят с „е извадка от кадастралната карта“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. дата и издател.“
3. Точка 13 се отменя.
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения:
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1. В текста на ал. 1 думите „се изработва“ се
заменят с „е извадка от кадастралната карта“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. дата и издател.“
3. Точка 12 се отменя.
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. дата и издател.“
2. Точка 12 се отменя.
§ 11. В чл. 35 ал. 3 думите „могат да“ се
заличават.
§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. данни за недвижимите имоти и за техните собственици, съдържащи се в данъчните
декларации.“
2. В ал. 3 думите „Изпълнителната агенция „Пътища“ се заменят с „агенция „Пътна
инфраструктура“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се ал. 11:
„(11) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации предоставят на АГКК преписи от актовете, с които
се изменят права върху недвижимите имоти,
настъпили в периода от първоначалното предоставяне на материали и данни по § 6, ал. 2
и 4 от ПЗР на ЗКИР до влизане в сила на
заповедта по чл. 49, ал. 2 ЗКИР.“
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „достъп“ се добавя
„и на електронната страница на АГКК“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 39, ал. 5 думите „от представител на службата по кадастъра“ се заличават.
§ 15. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За територия със земи по § 4, ал. 1
ЗСПЗЗ без одобрен план на новообразуваните
имоти в кадастралната карта се нанася границата на тази територия, която се обособява
като самостоятелен кадастрален район. Помощният план за тази територия се предава и
съхранява в графичен и цифров вид на носители, отделно от тези за кадастралната карта.
(2) Границите на поземлените имоти от
одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната
карта по реда на чл. 41, ал. 1. В кадастралния
регистър на недвижимите имоти се нанасят
данни за собствениците и правата им за тези
имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета
на общината по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“
2. Алинея 3 се отменя.
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§ 16. В чл. 47, ал. 7, изречение първо след
думата „администрация“ се поставя запетая и
се добавя „участващи в комисията по чл. 47,
ал. 1 ЗКИР“.
§ 17. В чл. 50, ал. 2 абревиатурата „ГПК“
се заменя с „по реда на чл. 38, ал. 3 и 4“.
§ 18. В чл. 52, ал. 1 думата „окръжния“ се
заменя с „административния“.
§ 19. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява МЗХ и/или
съответната общинска администрация, че са
одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия в
7-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР
или по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР – в случаите, в
които заповедта е издадена от изпълнителния
директор на АГКК.
(2) Службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява съответната областна
дирекция „Земеделие“ и/или съответната
общинска администрация, че са одобрени
кадастралната карта и кадастралните регистри
в 7-дневен срок от издаване на заповедта по
чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.“
§ 20. В чл. 55, ал. 1, изречение първо след
думите „възражения до“ се добавя „влизане
в сила на заповедта за“.
§ 21. В чл. 57 се създава точка 10:
„10. изпълнение на влязло в сила съдебно
решение по спор за граници на поземлени
имоти или териториални единици.“
§ 22. В чл. 58, ал. 1, т. 1 думите „негов
представител“ се заменят с „упълномощено
от него лице“.
§ 23. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 се създава ново изречение второ:
„за означените граници се съставя протокол
по чл. 60, ал. 3“;
б) в т. 3 думите „4 и 9“ се заменят с „4,
9 и 10“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. службата по геодезия, картография и
кадастър уведомява службата по вписванията
за извършените изменения в кадастралната
карта и кадастралните регистри чрез информационната система;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Границите на поземлени имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните
имоти за територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
се нанасят служебно в кадастралната карта.
В кадастралния регистър на недвижимите
имоти се нанасят данни за собствениците и
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за правата им за тези имоти, за които има
издадени нотариални актове или има влязла
в сила заповед на кмета на общината по § 4к,
ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“
§ 24. В чл. 60, ал. 3 се създава изречение
второ: „За трасираната и/или означена на
място граница се съставя протокол по образец, одобрен от изпълнителния директор
на АГКК.“
§ 25. В допълнителната разпоредба т. 7 от
§ 1 се отменя.
§ 26. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. Параграф 4 се отменя.
3. В § 5 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в ал. 3 думите „чл. 65“ се заменят с
„чл. 66“;
б) в ал. 6, т. 2 думите „4 и 9“ се заменят
с „4, 9 и 10“;
в) в ал. 9 думите „Закона за административното производство пред окръжния съд“ се
заменят с думите „Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд“.
4. В § 6, т. 3, буква „б“ се създава изречение
второ: „комисията се назначава от ведомството, стопанисващо съответните обекти, и се
председателства от негов представител.“
§ 27. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. І „Мащаби. Разграфка и номенклатура“:
а) точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в „Българската
геодезическа система 2005 (БГС 2005) са съг
ласно Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране,
реализация и поддържане на Българската
геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).“;
б) точки 2.2 и 2.3 се отменят;
в) в т. 2.4 след думите „картни листа в
М 1:1000“ се добавя: „с размери 15˝ по ширина
и 22˝, 5 по дължина“;
г) в т. 2.6 думите „К-9-35“ се заменят с
„К-34-35“.
2. В т. VІІІ „Традиционни картни носители
и оформление на картен лист“:
а) точка 2.4 се изменя така:
„2.4. долу вляво – © МРРБ – АГКК (Н =
2 mm, литературен прав);“
б) точка 2.6 се отменя;
в) точка 3.4 се изменя така:
„3.4. надпис: © МРРБ – АГКК;“.
§ 28. В приложение № 4 думите „чл. 17,
ал. 8“ се заменят с „чл. 17, ал. 10“.
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§ 29. Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 31, ал. 1

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР. ....................
СКИЦА № …….. / …..…..… г.
НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ….. идентификатор …..
Гр.(с.) ………….……....…......................., общ. ………………....…….....….…....., обл. ………………..............…………….....….……,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ……/………г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. ............................, последно изменение със заповед № ................. / ................ г.
на изпълнителния директор на АГКК/началника на СГКК – гр. ..........................................................…......
Адрес: гр. .......................... кв./ж.к. ..........................., ул. ......................................................., № ............./
местност ....….........................................................…
Площ: ...........................................................…….. m2
Трайно предназначение: ………………................……….
Начин на трайно ползване: ………………..........……….
Стар идентификатор: ..............................................
Съседи: .…... идентификатор ......, ..… идентификатор ......, .… идентификатор ......, .…. идентификатор ......

М 1: ......
Собственици:
1. .……….................…...…. (име на физическото или наименование на юридическото лице) ……………...........…….
..…............ % / идеална част от поземления имот
Документ за собственост ……..........… (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ……...............……
2. .………................…...…. (име на физическото или наименование на юридическото лице) ……............………….....
..…............ % / идеална част от поземления имот
Документ за собственост …….........… (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) …................………

(печат)

…......…..…......…..…...............…......…..…...............…................…....……
(име)

..……............................“
(подпис)
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§ 30. Приложение № 7 към чл. 32, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7

към чл. 32, ал. 1

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР. ....................
СКИЦА № …….. / …..…..… г.
НА СГРАДА ….. идентификатор .....
Гр.(с.) …..………......................…......., общ. ……………............……….........., обл. …………….........................................….,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ……/………г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. ............................, последно изменение със заповед № ............... / ......…........ г.
на изпълнителния директор на АГКК/началника на СГКК – гр. ...................................................................
Сградата попада в поземлен имот ......… идентификатор …..…..
Адрес: гр. ...................... кв./ж.к. ................................, ул. ....................................................., № ............./
местност .............................................
Застроена площ: ……...................... m2
Брой етажи: .....................................…
Предназначение: ……...........................

М 1: ......
Собственици:
1. .…………........................…. (име на физическото или наименование на юридическото лице) ……………........….…
..….............. % / идеална част от сградата
Документ за собственост …....……...... (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) …….................
2. .…………........................…. (име на физическото или наименование на юридическото лице) …………….........….…
..….............. % / идеална част от сградата
Документ за собственост ……..........… (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ............…………

(печат)

…......…..…......…..…...............…......…..…...............…................…....……
(име)

..……............................“
(подпис)
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§ 31. Приложение № 8 към чл. 33 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 33

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР. .....................
СХЕМА № ...... / ............... г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ..... идентификатор .....
Гр.(с.) ………….....….........................., общ. ……………………..........................., обл. ………………................................….,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ……/………г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. ............................, последно изменение със заповед № ............... / .....…......... г.
на изпълнителния директор на АГКК/началника на СГКК – гр. ........................................................…........
Адрес: гр. ............................ кв. / ж.к. .............................., ул. ............................................, № ..........ет. ......./
местност ....…...............................…
Самостоятелният обект попада в сграда № .................................., в поземлен имот …. идентификатор …..
Предназначение: ………………………….
Брой нива на обекта: ...................
Площ по документ: .................. m2
Прилежащи части: ........................
Съседни самостоятелни обекти:
На същия етаж …. идентификатор ……, …. идентификатор …..
Под обекта …. идентификатор …..
Над обекта …. идентификатор …..

Собственици:
1. .…………................….......... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ………….............……
..….............. % / идеална част от правото на собственост
Документ за собственост ...............……… (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ...............………
2. .……........................…...…. (име на физическото или наименование на юридическото лице) …….........……..……
..….............. % / идеална част от правото на собственост
Документ за собственост ……............… (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ……...............….

(печат)

…......…..…......…..…...............…......…..…...............…................…....……
(име)

..……............................“
(подпис)
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Заключителна разпоредба
§ 32. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея:
1. Думите „Агенция по кадастъра“ и „Агенцията по кадастъра“ се заменят съответно с
„Агенция по геодезия, картография и кадастър“ и „Агенцията по геодезия, картография
и кадастър“.
2. Думите „служба по кадастъра“, „службата по кадастъра“, „служби по кадастъра“ и
„службите по кадастъра“ се заменят съответно
със „служба по геодезия, картография и кадастър“, „службата по геодезия, картография и
кадастър“, „служби по геодезия, картография
и кадастър“ и „службите по геодезия, карто
графия и кадастър“.
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3. Абревиатурите „АК“ се заменят с „АГКК“ .
4. Абревиатурите „СК“ се заменят със
„СГКК“.
5. Думите „Министерството на земеделието
и горите“ и „министъра на земеделието и горите“ се заменят съответно с „Министерството
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“.
6. Думите „общинската служба по земеделие
и гори“ се заменят с „общинската служба по
земеделие“.
7. Думите „молба“, „молбата“, „молби“ и
„молбите“ се заменят съответно със „заявление“,
„заявлението“, „заявления“ и „заявленията“.
Министър: Л. Павлова
11414
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-776
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25,
ал. 4 от Закона за администрацията утвърждавам
Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу
болестите по животните през 2012 г. съгласно
приложението.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
За министър: Цв. Димитров
Приложение
ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА
за задължителните мерки за профилактика и
борба срещу болестите по животните през 2012 г.
съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
1. ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА СРЕЩУ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
В тази програма са посочени схемите за профилактика и надзор на заразните заболявания с
цел гарантиране на благоприятен здравен статус
на отглежданите на територията на страната
животни.
Изпълнението на държавната профилактична
програма гарантира опазването на здравето на
животните и здравето на хората от зоонози (болести, общи за човека и животните).
При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат през 2012 г. срещу
заразните болести на територията на Република
България, съгласно тази програма трябва да се
вземат под внимание следните обстоятелства:
– действащите нормативни документи: Закон
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), рег
ламенти на Европейската общност и съответни
наредби за профилактика, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни заболявания;
– изискванията на Международния зоосанитарен код;
– одобрените за 2012 г. с решения на Постояния
комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на ЕК програми за надзор и
ерадикация на определени заразни заболявания,
които се кофинансират от ЕС;
– одобрените от министъра на земеделието
и храните национални програми за надзор на
болестите през 2012 г.;
– Списъка за общите мерки за борба със заразните и паразитните болести по животните и
птиците по чл. 120 ЗВД, срещу които през 2012 г.

държавните ветеринарномедицински органи ще
провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия;
– броят на животновъдните обекти, стада и
животни в населените места, влизащи в състава
на съответния ветеринарен участък;
– епизоотичният статус на животните в населените места, влизащи в състава на съответния
ветеринарен участък;
– въведените мерки за биосигурност на живот
новъдните обекти от собствениците;
– въведената технология за отглеждане на
различните видове и категории животни;
– наличието на обекти с епизоотично значение
и връзките между тях с други обекти с епизоотично значение;
– епизоотичната обстановка в съседните на
Република България страни и в останалите държави – членки на ЕС;
– епизоотологичната, епидемиологичната и
икономическата значимост на отделните инфекциозни болести.
2. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯ
ТИЯ И ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ФИН А НСИРА НИ ОТ РЕП У БЛИК А НСК И Я
БЮДЖЕТ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 3 ЗВД
2.1. Имунопрофилактични мероприятия
2.1.1. Ваксинация против антракс:
2.1.1.1. В стационарните за антракс селища се
извършва двукратна ваксинация – пролет и есен,
на всички говеда и еднокопитни над тримесечна
възраст и овце и кози над двумесечна възраст.
2.1.1.2. В селища, в които е констатиран антракс еднократно през последните 30 години, се
извършва еднократна ваксинация на говеда, овце
и еднокопитни при навършване на посочената
по-горе възраст.
2.1.1.3. Ваксинация на биволи, кози, свине и
еднокопитни в райони, свободни от антракс, се
извършва само при констатиране на заболяването
след писмено разрешение от ЦУ на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Забележки:
1. Стационарно за антракс e селище и територията около него, в което през последните
30 години заболяването е констатирано най-малко
два пъти.
2. Всички извършени ваксинации на едрите
и дребните преживни животни се въвеждат в
интегрираната информационна система на БАБХ.
2.1.2. „Орална“ ваксинация на дивите свине
срещу класическа чума по свинете – БАБХ изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и
ерадикация на КЧС, включваща и ваксинация на
дивите свине орално с „жива ваксина“ щам „К“.
2.1.2.1. Дивите свине, обитаващи землищата на
общините, разположени в дълбочина 40 километра
от държавната ни граница с Румъния, Република
Сърбия и Бивша Югославска република Македония, се ваксинират орално с „жива“ ваксина щам
„К“. Извършват се три ваксинационни кампании
през: февруари, юни и ноември, с по две залагания на ваксиналните примамки през 10 – 14 дни.
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Ваксиналните байтове се залагат от членовете
на ловно-рибарските сдружения и служители на
РУГ за съответните ловни площи под контрола
на официалните ветеринарни лекари, отговорни
за здравеопазването на съответните общини.
2.1.3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест
(псевдочума) по птиците (кокошки, бройлери,
фазани, пуйки, спортни гълъби и гълъби за
представление).
Задължителна поголовна ваксинация срещу
Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците
(кокошки носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби и гълъби
за представление) се извършва на основание
чл. 5 от Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за
профилактика, ограничаване и ликвидиране на
Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците
и за условията и реда за прилагането им (ДВ,
бр. 12 от 2006 г.) във:
1. всички населени места, разположени в
десеткилометровата гранична зона по границата с Румъния, Република Сърбия и Република
Македония;
2. всички населени места, разположени в
петкилометровата зона около промишлени птицеферми;
3. всички населени места, разположени около
езера и резервати с мигриращи птици и „влажни
зони“;
4. всички промишлени птицеферми в страната, регистрирани като животновъдни обекти
съгласно ЗВД;
5. ваксинация на еднодневни бройлери в
люпилните в страната, регистрирани като животновъдни обекти съгласно ЗВД.
Забележка
Ваксинацията срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците се извършва само с регистрирани в страната „лентогенни“ ваксини, като в промишлените птицеферми и в люпилните ваксината
и манипулацията е за сметка на собствениците им.
Ваксинацията по т. 1, 2 и 3 се извършва,
както следва:
а) пролетна: с „лентогенни“ ваксини – при
младите птици, след 15-ия ден от излюпването
съгласно указанията на фирмата производител;
б) есенна: реваксинация с „инактивирана“ ваксина – подрастващи и възрастни птици съгласно
указанията на фирмата производител.
Ваксинацията по т. 4 и 5 се извършва на
всички категории птици от ветеринарния лекар,
обслужващ птицефермата или люпилнята, съгласно одобрената от директора на съответната
ОДБХ схема, представена от собственика на
птицефермата или люпилнята, като може да се
използват и регистрираните в страната поливалентни ваксини.
Ваксинация на пуйки, пернат дивеч, отглеждан
във ферми, и гълъби:
1. пуйките се ваксинират със същите ваксини
и методи с двойни дози ваксина;
2. пернатият дивеч, отглеждан във ферми (волиери), се реваксинира с ваксина „лентогенен“ щам
съгласно указанията на фирмата производител
две седмици преди разселването му;
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3. спортните гълъби и тези, предназначени за
състезания и изложби, се реваксинират с „инактивирана“ ваксина на 4-седмична възраст и се
реваксинират 4 до 6 седмици преди започване
на състезателния сезон или мероприятието, в
което ще участват.
За контрол на имунния статус на ваксинираните птици 15 – 20 дни след ваксинацията от
всяко стадо задължително се изследват от 20 до
40 броя кръвни проби за контрол на напрежението на имунитета и контрол на извършената
ваксинация.
Освен едновалентни ваксини срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците може да се
използват и комбинирани поливалентни ваксини,
регистрирани в Република България.
2.1.4. Бяс:
2.1.4.1. Ваксинация при констатиран случай
на бяс – след лабораторно потвърждаване на
болестта бяс при животните в засегнатото населено място или в част от него задължително
се ваксинират всички кучета, котки и домашни
животни, излизащи на паша (съгласно чл. 17, т. 7
от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и
борба с болестта бяс по животните) (ДВ, бр. 55
от 2002 г.). Извършената ваксинация се отразява в
интегрираната информационна система на БАБХ.
Ваксинацията на домашните кучета по т. 3.1.29
се извършва съгласно изискванията на чл. 120,
ал. 4 ЗВД.
2.1.4.2. Ваксинация на лисиците – БАБХ изпълнява одобрена и кофинансирана от ЕК Програма
за орална ваксинация на лисиците. Програмата
обхваща разпространение с летателни средства на
ваксина на територията на областите в Северна
България, Софийска област, област София-град,
област Кюстендил, област Перник и на част от
област Бургас. На 1 кв. км се залагат от 18 до 25
ваксинални примамки.
Забележка
При извършване на посочените по-горе имунопрофилактични меропри яти я от държавни я
бюджет се заплаща само стойността на ваксината
и манипулацията. Всички консумативи – индивидуални игли, спринцовки, транспортни разходи и
разходи по фиксиране на животните, се заплащат
от собствениците на животни, с изключение на
посочените при ваксинацията на птици, отглеждани
в промишлените птицеферми и в люпилните, където всички разходи са за сметка на собствениците.
Залагането на ваксиналните примамки против бяс
по лисиците е за сметка на държавния бюджет.
2.1.5. Идентификация на животните
2.1.5.1.1. Всички едри преживни животни,
разплодни свине в промишлените свинеферми и
всички свине в останалите ферми се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и) съгласно
Регламент 1760/2000 и Директива 92/102.
2.1.5.1.2. Всички дребни преживни животни
се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и)
марка(и) и електронен чип под формата на ушна
марка или търбушен болус съгласно Регламент
21/2004.
2.1.5.1.3. Всички еднокопитни се идентифицират с паспорт и инжектируем електронен чип
съгласно Регламент 504/2008.
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2.1.5.2. Брой на животните, подлежащи на идентификация през 2012 г., по видове, както следва:
2 .1. 5. 2 .1. Б р о й е д р и п р е ж и в н и ж и в о т ни – 350 000.
2.1.5.2.2. Брой д ребн и п реж и вн и ж и во тни – 2 000 000.
2.1.5.2.3. Брой свине – 500 000.
2.1.5.2.4. Брой еднокопитни – 110 000.
Свинете за угояване в промишлените свинекомплекси могат да се идентифицират с обща
ушна марка, носеща уникалния номер на живот
новъдния обект.
При извършване на масови имунопрофилактични и диагностични мероприятия в списъка
на стопаните (образец ЗХОЖ-1) се вписва пълният идентификационен номер на третираното
животно.
2.1.5.3. Регистрацията и идентификацията на
пчелните семейства се извършва съгласно изискванията на чл. 3 от Наредба № 27 от 2002 г.
за регистрация и идентификация на пчелните
семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.).
2.2. Диагностични изследвания
2.2.1. Алергични диагностични изследвания:
2.2.1.1. Туберкулоза говеда
2.2.1.1.1. Еднократно интрадермално изследване през пролетта на всички говеда, навършили
шестседмична възраст, в стада, свободни от
туберкулоза. През есента се изследват всички
говеда, пропуснати при пролетното изследване,
и всички новородени телета, навършили шест
седмична възраст, които не са били изследвани
през пролетта.
2.2.1.1.2. В стада с констатирана туберкулоза
по говедата изследванията се извършват съгласно
чл. 26, ал. 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и
другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни
(ДВ, бр. 23 от 2010 г.).
2.2.1.1.3. Еднократно интрадермално изследване на всички говеда, навършили шестседмична
възраст, внесени в страната от трети страни, по
време на задължителната карантина.
Забележка.
Изследването по т. 2.2.1.1.3 се заплаща от собственика на внесените говеда.
2.2.1.2. Туберкулоза свине – еднократна туберкулинизация на всички свине и прасета, които
се отглеждат съвместно с говеда, при които е
констатирана туберкулоза.
Всички свине, внесени в страната от трети страни, се изследват еднократно за туберкулоза през
втората половина на задължителната карантина,
като разходите са за сметка на собствениците им.
Извършените изследвания на говеда и свине
се отразяват в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.1.3. Туберкулоза птици (кокошки, пуйки,
фазани) – еднократна туберкулинизация на 10 %
от изходните линии, прародителските и родителските стада, ако се отглеждат повече от един
яйценосен период.
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Забележка.
От държавния бюджет се заплаща само стойността на диагностикума и манипулацията. Всички
консумативи – игли за туберкулинизация, транспортни разходи и разходи по фиксиране на животните, се заплащат от собствениците на животни
и други лица.
2.2.2. Клинични диагностични изследвания:
2.2.2.1. Американски гнилец по пчелите – прег
леди:
2.2.2.1.1. Задължителни пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства. Извършват
се от ветеринарномедицински специалисти или
пчелари проверители през периода от 01.04 до
15.05.2012 г. В случаи на неблагоприятни климатични условия за посочения период същият може
да бъде променян със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
2.2.2.1.2. Задължителни есенни профилактични
прегледи на пчелните семейства. Извършват се
от ветеринарномедицински специалисти през
периода от 28.08 до 30.09.2012 г.
2.2.2.1.3. Проби при съмнение за гнилцови
заболявания се вземат от ветеринарен лекар,
като същите се придружават с писмо по утвърден образец (образец ЗХОЖ-31) до съответната
лаборатория за изследване.
2.2.2.1.4. През останалата част от годината при
съмнение за възникване на гнилцово заболяване
или при повикване от собственика на пчелина
се извършва преглед от ветеринарен специалист
на пчелните семейства в пчелина съгласно чл. 7
от Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и
борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ,
бр. 78 от 2002 г.) и се взема и изпраща проба за
лабораторно изследване съгласно чл. 7, ал. 2 от
посочената наредба.
Забележка
От републиканския бюджет се финансират извършените прегледи от ветеринарномедицинските
специалисти, а извършените прегледи от пчеларите
проверители се финансират от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, съгласно
Решение на ЕК от 17.08.2007 г.
2.2.2.2. Нозематоза по пчелите – задължителен
преглед и вземане на проби от подмора през перио
да от 01.02 до 15.05 на всички майкопроизводни
стопанства. Пробите се изпращат за изследване
в НДНИВМИ – София. При липса на подмор
взетата проба съдържа 20 – 30 стари пчели (почерни и лъскави).
2.2.2.3. Екзотични заболявания:
2.2.2.3.1. Шап по чифтокопитните животни – БАБХ изпълнява одобрения от ЕК (Решение
2011/493 от 05.08.2011 г.) План за ликвидиране и
контрол на болестта шап при възприемчиви домашни и диви животни в Югоизточна България.
Планът се изпълнява от официални ветеринарни лекари, като за целта се извършват клинични прегледи на всички стада с възприемчиви
домашни животни, разположени в границите
на „Санитарния кордон“. Клиничните прегледи
се извършват по един път на всеки 21 дни. При
извършване на клиничните прегледи се попълват
чек листове за клинични прегледи на домашни
възприемчиви животни за шап.
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Всички резултати от чек листовете се въвеждат
и обработват в интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.2.3.2. Шарка по овцете и козите, чума по
говедата, чума по дребните преживни, африканска чума по свинете, син език, африканска
чума коне – официалните ветеринарни лекари
извършват:
2.2.2.3.2.1. Ежемесечни клинични прегледи
в селищата, разположени близо до границата с
Република Турция.
2.2.2.3.2.2. Ежедневни клинични прегледи в
селищата, разположени близо до границата с
Република Турция, Република Гърция, Република
Македония, Република Сърбия и Румъния при
влошаване на епизоотичната обстановка в тези
страни по отношение на посочените заболявания
и ежеседмични клинични прегледи в останалите
селища на страната, разпоредени със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
2.2.2.4. Бяс – ежедневни клинични прегледи
през 14-дневния период на изолация на животните при съмнение за бяс съгласно чл. 10, т. 3
от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и
борба с болестта бяс при животните.
2.2.3. Лабораторно-диагностични изследвания:
2.2.3.1. Туберкулоза говеда, свине, птици и други
животни – лабораторно изследване на лимфни
възли, бял дроб, черен дроб и други вътрешни
органи, взети при диагностично и санитарно
клане или при съмнение за туберкулозна находка
по време на кланичния месопреглед при редовно
заклани животни.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
туберкулоза се извършват съгласно методите,
посочени в чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4 от 2010 г.
за здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
2.2.3.2. Спонгиформна енцефалопатия говеда
(СЕГ) – БАБХ изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикацията на заболяването,
кофинансирана от ЕК, включваща:
2.2.3.2.1. Лабораторно изследване на мозъчен
ствол от следните категории ЕПЖ, които подлежат
на надзор съгласно Инструкцията за надзора на
заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена със Заповед № РД-11-232 от 09.03.2009 г. на
генералния директор на НВМС:
а) здраво заклани ЕПЖ над 30-месечна възраст;
б) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, заклани по необходимост;
в) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, намерени болни при предкланичния преглед (намерени
болни преди клането);
г) всички умрели ЕПЖ над 24-месечна възраст;
д) всички съмнителни за спонгиформна енцефалопатия по говедата ЕПЖ от всички възрастови групи (показали клинични признаци,
сходни с клиничните признаци на заболяването
спонгиформна енцефалопатия).
Изследването на пробите по букви „а“, „б“, „в“
и „г“ се извършва чрез „бързи тестове“.
Изследванията на пробите по буква „д“ се
извършват съгласно Регламент 999/2001 на ЕС.
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Изследванията се извършват по Програмата
за надзор и ерадикация съгласно Регламент
999/2001 на ЕС.
2.2.3.2.2. Лабораторно изследване на месо от
глави за откриване на контаминация с мозъчна
тъкан.
Забележка
Всички получени резултати се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.3. Класическа чума по свинете – БАБХ
изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор
и ерадикацията на заболяването, която се кофинансира от ЕК и включва:
2.2.3.3.1. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване
на заболяването съгласно изискванията на чл. 4,
ал. 2 от Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).
2.2.3.3.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине в животновъдните обекти,
попадащи в 3- и 10-километровите зони при
ликвидиране огнище на заболяването.
2.2.3.3.3. Извършване на клинични обследвания на свиневъдните обекти и стада източнобалкански свине съгласно Програмата за надзор и
ерадикация на КЧС и въвеждане на резултатите
от попълнените чек листове в електронната база
данни на БАБХ.
2.2.3.3.4. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети на терена от регистрираните ветеринарнарни лекари на ветеринарна
практика, на:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси;
– домашни свине, отглеж дани във ферми
тип „А“;
– домашни свине, отглеж дани във ферми
тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните
кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
– домашни свине, отглеждани за собствена
консумация в „заден двор“ – само при съмнение
за заболяването.
2.2.3.3.5. Серологични и вирусологични изследвания за КЧС на проби, взети от умрели,
хронично болни и изоставащи в развитието си
прасета, отглеждани в свиневъдните ферми, и
стада източнобалкански свине при извършване
на клинично обследване и попълване на чек
листове. Броят на пробите се определя при 95 %
достоверност и 10 % разпространение на вируса
на КЧС.
2.2.3.3.6. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от
трупове на намерени умрели диви свине и от
отстреляни диви свине.
Методите за серологично и вирусологично
изследване за откриване на вируса на класическата чума по свинете са посочени в Решение
2002/106 на ЕК.
Забележки:
1. Всички получени резултати при изследваните домашни свине се въвеждат в интегрираната
информационна система на БАБХ.
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2. Всички получени резултати при изследваните
диви свине се въвеждат в база данни на ЕК при
осигурен достъп.
2.2.3.4. Бруцелоза говеда (Brucella abortus):
2.2.3.4.1. Еднократно серологично изследване
на всички говеда на възраст над 12 месеца.
2.2.3.4.2. Двукратно серологично изследване
на всички абортирали крави – непосредствено
след аборта и 15 – 20 дни след това.
2.2.3.4.3. Бактериологично изследване на всички абортирани фетуси или мъртвородени телета
съгласно изискванията на чл. 38, т. 1 от Наредба
№ 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда
и свине при транспортирането им между Република България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здравния
статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни.
2.2.3.4.4. Двукратно серологично изследване
на всички мъжки разплодни животни.
2.2.3.4.5. Двукратно серологично изследване
на всички внесени в страната говеда от трети
страни по време на задължителната карантина.
2.2.3.4.6. Серологични изследвания през три
месеца на всички едри преживни животни и
еднокопитни в населените места с констатирана
бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват по
методи, посочени приложение № 3 от Наредба
№ 4 от 2010 г.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.4.5 се заплаща от
собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.3.5. Бру целоза овце и кози (Br ucella
melitensis):
2.2.3.5.1. Еднократно серологично изследване
на всички женски индивиди, достигнали разплодна
възраст (полова зрялост или даващи мляко), в
граничните общини с Република Гърция, Република Македония и Република Сърбия.
За останалата част на страната:
2.2.3.5.2. От всяко сборно стадо, отглеждано в
селище, в което има по-малко от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, се вземат
проби за серологично изследване от всички животни от стадото.
2.2.3.5.3. От всяко сборно стадо, отглеждано
в селище, в което има повече от 50 броя женски
индивиди в репродуктивна възраст, за серологично
изследване се вземат 25 % от броя на женските
индивиди, достигнали разплодна възраст (полова
зрялост или даващи мляко) от всяко стадо.
2.2.3.5.4. Всички некастрирани мъжки разплодни животни на възраст над 6 месеца.
2.2.3.5.5. Двукратно серологично изследване на
абортирали овце и кози при масови аборти – непосредствено след аборта и 15 – 20 дни след това
съгласно чл. 5, т. 5, буква „б“ от Наредба № 28
от 2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата
по овцете и козите (ДВ, бр. 99 от 2000 г.).
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2.2.3.5.6. Бактериологично изследване на абортирани фетуси при масови аборти или мъртвородени агнета и ярета съгласно чл. 5, т. 5, буква
„в“ от Наредба № 28 от 2000 г.
2.2.3.5.7. Двукратно серологично изследване
на всички внесени в страната овце и кози от
трети страни над 6-месечна възраст по време на
задължителната карантина.
2.2.3.5.8. Серологични изследвания през три
месеца на всички дребни преживни животни в
населените места с констатирана бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват
на взети кръвни или млечни сборни проби по
методите, посочени в чл. 12 от Наредба № 28 от
2000 г. и приложение № 4 от Наредба № 52 от
2006 г. за здравните изисквания към овце и кози
при придвижването или транспортирането им
между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат,
и допълнителните гаранции за здравния статус
на тези обекти.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.5.7 се заплаща от
собственика на внесените овце и кози.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.3.6. Бруцелоза свине (Brucella suis) – еднократно серологично изследване на 20 % от
свинете майки и всички собствени ремонтни
прасета в промишлените свинекомплекси и
свинефермите.
2.2.3.6.1. Двукратно серологично изследване
на всички нерези.
2.2.3.6.2. Изследване на свинете майки преди
заплождането им.
2.2.3.6.3. Двукратно изследване през 15 дни на
абортиралите свине.
2.2.3.6.4. Бактериологично изследване на абортирани фетуси и мъртвородени прасета.
2.2.3.6.5. Еднократно изследване по време на
задължителната карантина на всички внесени в
страната предназначени за разплод свине.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.6.5 се заплаща от
собственика на внесените свине.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
3. Серологичните и бактериологичните изследвания се извършват по методи, посочени в
глава 2.6.2 в Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното
бюро по епизоотии (издание 2009 г.).
2.2.3.7. Заразен епи ди дими т по кочовете
(Brucella ovis) – двукратно серологично изследване
на всички предназначени за разплод кочове – два
месеца преди случната кампания и 30 дни след
приключването є. Положително реагиралите
кочове се изколват или кастрират под контрола
на официален ветеринарен лекар, като за извършените мероприятия се съставя протокол.
Серологичното изследване за заразен епидидемит по кочовете се извършва съгласно методите, посочени в глава 2.7.9 на Ръководството за
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стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Еднократно серологично изследване по време
на задължителната карантина на всички внесени
в страната и предназначени за разплод кочове
от трети страни. Изследването се заплаща от
собственика на внесените кочове.
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.8. Ензоотична левкоза по говедата:
2.2.3.8.1. Еднократно серологично изследване
на всички говеда, навършили 12-месечна възраст през 2012 г., които не са изследвани през
предходните години, от ферми, категоризирани
в I и II група.
2.2.3.8.2. Еднократно серологично изследване на всички говеда на възраст над 12 месеца,
които при изследванията в предходните години
са показали отрицателен резултат, от ферми,
категоризирани в I и II група.
2.2.3.8.3. Всички говеда с положителни резултати от изследването задължително се изключват
от разплод и се насочват за клане. В случай че
положителните говеда са бременни, се изчаква
тяхното отелване.
2.2.3.8.4. Всички телета, родени от положителни за ензоотична левкоза крави, се угояват и се
насочват за клане. Изключение от това правило
се прави само за телета, родени от положителни
крави, в случай че от момента на отелването
телето е отглеждано отделно от неговата майка и
е изхранвано с мляко от отрицателна за левкоза
крава или с млекозаместители.
2.2.3.8.5. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над дванадесетмесечна възраст,
внесени в страната от трети страни и предназначени за разплод, по време на задължителната
карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.8.5 се заплаща от
собствениците на внесените говеда.
2. Изследванията се извършват на взети кръвни
или сборни млечни проби съгласно изискванията
на приложение № 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за
здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
3. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
4. Пробите за изследване на ЕЛГ да се изпращат
с отделни от бруцелозата по говедата описи на
взетите кръвни проби за серологично изследване
(образец ЗХОЖ-33).
2.2.3.9. Скрейпи – БАБХ изпълнява одобрена
от ЕК Програма за кофинансиране на надзора
и ерадикацията на заболяването, включваща:
2.2.3.9.1. Изследват се проби от мозъчен ствол
на следните категории ДПЖ, които подлежат
на надзор съгласно Инструкцията за надзора на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена със Заповед № РД 11-232 от 09.03.2009 г. на
генералния директор на НВМС, както следва.
– заклани овце над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели овце над 18-месечна възраст;
– заклани кози над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели кози над 18-месечна възраст;
– съмнителни за скрейпи овце и кози.
Изследванията се извършват чрез лабораторните методи, посочени в Регламент 999/2001 на ЕС.
2.2.3.9.2. При всеки констатиран положителен
случай на скрейпи се извършва допълнително
изследване за определяне на прион-протеиновия
генотип.
2.2.3.9.3. Изследване за определяне на генотипа
при различни породи овце.
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.10. Лептоспироза – серологични изследвания на 20 % от кравите, всички нерези и 10 %
от свинете в племенните и основните стада.
Забележки:
1. Серологичните изследвания за лептоспироза
се извършват съгласно методите, посочени в глава
2.1.9 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното
бюро по епизоотии (издание 2009 г.).
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.3.11. Екзотични болести:
2.2.3.11.1. Шап по чифтокопитните животни – Българската агенция по безопасност на
храните изпълнява одобрения от ЕК (Решение
2011/493 от 05.08.2011 г.) План за ликвидиране и
контрол на болестта шап при възприемчиви домашни и диви животни в Югоизточна България.
Планът се изпълнява от официални ветеринарни
лекари, като за целта се извършват:
2.2.3.11.1.1. Серологични изследвания на кръвни проби от възприемчиви домашни животни,
взети от всички населени места, разположени в
границите на „Санитарния кордон“. Пробите за
серологични изследвания се вземат по един път на
всеки три месаца. Броят на пробите се определя
при 95 % достоверност и 5 % разпространение
на вируса на шапа. Всяко населено място се
раздлежда като една епизоотологична единица.
2.2.3.11.1.2. Серологични и вирусологични
изследвания на кръвни и органни проби от
възприемчиви диви животни, отстреляни или
заловени в специални капани в границите на
„Санитарния кордон“.
2.2.3.11.1.3. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от всички
намерени мъртви възприемчиви диви животни.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба
№ 17 от 2006 г. за мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта шап по
двукопитните животни и за условията и реда за
прилагането им (ДВ, бр. 29 от 2006 г.).
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Забележка
Всички резултати от извършените лабораторни
изследвания се въвеждат и обработват в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.11.2. Син език – серологични и вирусологични изследвания, съгласно програмата
за надзор на заболяването, одобрена от ЕК за
кофинансиране.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба
№ 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестта син език по преживните
животни (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
2.2.3.11.3. Чума по говедата, чума по дребните
преживни, шарка по овцете и козите, меди-висна
по овцете, артрит-енцефалит по козите, африканска чума по конете, африканска чума по свинете,
везикулозна болест по свинете и везикулозен стоматит – лабораторно-диагностични изследвания
при съмнение за заболяване.
Диагностичните изследвания за чума по говедата се извършват по методи, посочени в глава
2.1.15 за чума по говедата по методи, посочени
в глава 2.7.11 за чума по дребните преживни, по
методи, посочени в глава 2.7.14 за шарка по овцете
и козите, по методи, посочени в глава 2.7.3/4 за
меди-висна и артрит-енцефалит от Ръководството
за стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.11.4. Западнонилска треска:
2.2.3.11.4.1. Серологични изследвания на кръвни
проби при съмнение за заболяване.
2.2.3.11.4.2. Серологични изследвания на кръвни проби, взети от общините, разположени до
границата с Република Гърция, Република Турция и Република Румъния. Броят на пробите се
определя от ЦУ на БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“.
2.2.3.12. Ку-треска – сондажни серологични
изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните
за заболяването райони, като броят на пробите
за изследване се определя от ЦУ на БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“.
При констатиране на заболяването при хора
проби се вземат след разпореждане от ЦУ на
БАБХ – дирекция „ЗХОЖ“. В разпореждането
се определя и броят на пробите.
Серологичните изследвания за Ку-треска се
извършват по методи, посочени в глава 2.1.12
на Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2010 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.13. Инфекциозен ринотрахеит при говедата:
2.2.3.13.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби и двукратно
(през 6 месеца) вирусологично изследване на
проби от семенна течност на бици, отглеждани
в центровете за изкуствено осеменяване.
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2.2.3.13.2. Еднократно серологично изследване
на кръвни проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.13.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
2.2.3.13.4. Еднократно серологично изследване на всички говеда над шестмесечна възраст,
внесени в страната от трети страни и предназначени за разплод. Пробите се вземат по време
на задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.13.4 се заплаща от
собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на БАБХ.
3. Изследванията се извършват по методите,
посочени в глава 2.4.13 на Ръководството за
стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2010 г.).
2.2.3.14. Мукозна болест – вирусна диария по
говедата:
2.2.3.14.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби от бици, отглеждани в центровете за изкуствено осеменяване.
2.2.3.14.2. Серологично изследване на кръвни
проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.14.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в глава 2.4.8
на Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2009 г.).
2.2.3.15. Псевдочума (Нюкясълска болест) по
птиците:
2.2.3.15.1. Изследват се по 20 – 30 кръвни проби
от всяко стадо птици, отглеждани в промишлените
птицеферми, 20 – 25 дни след всяка проведена
ваксинация за контролиране напрежението на
имунитета.
Забележка
Стойността на лабораторните изследвания за
контролиране на имунния титър е за сметка на
собствениците на промишлените птицеферми.
2.2.3.15.2. Изследват се по 5 – 10 кръвни проби
от птици, отглеждани във:
– личните дворове, отстоящи в радиус до 5 км
от промишлените птицеферми;
– населените места, разположени в 10-километровата гранична зона по границите с Румъния,
Република Македония и Република Сърбия.
2.2.3.15.3. Вирусологични изследвани я на
различни категории птици (от кокошия вид и
от водоплаващите) за наличие на вируса на Нюкясълска болест съгласно Програмата за надзор
върху здравния статус на стадата и разпространението на вируса на псевдочумата по птиците
чрез вземане на клоакални и трахеални проби.
2.2.3.15.4. Патологоанатомични, вирусологични
и серологични изследвания на проби от птици
при съмнение за заболяване.
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2.2.3.16. Салмонелоза по птиците и свинете – БАБХ изпълнява одобрени от ЕК много
годишни програми за кофинансиране на надзора на
заболяването при различните видове и категории
птици и свине, включващи:
А) Салмонелоза птици
2.2.3.16.1. Извършване на ежегоден контрол
при кокошки носачки съгласно Регламент (ЕО)
№ 1168/2006:
Проби от птичите стада от кокошки носачки
се вземат по инициатива на собственика и от компетентния орган – официален контрол (БАБХ):
А. Вземане на проби от собственика за самоконтрол:
Вземане на проби по инициатива на собственика се осъществява най-малко на всеки петнадесет седмици от всяко отделно стадо. Вземане
на проби се извършва на:
– еднодневна възраст на птиците;
– четириседмична възраст;
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– възраст 24 ± 2 седмици при възрастните
птици;
– две седмици преди клане.
Б. Вземане на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява най-малко:
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– веднъж годишно в едно птиче стадо за година
за стопанство с най-малко 1000 птици;
– две седмици преди клане;
– на възраст 24 ± 2 седмици за птичи стада,
отглеждани в сгради, където е била открита
салмонела при предишно птиче стадо;
– при всеки случай на съмнение за инфекция
със Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium
в резултат от епидемиологично разследване на
избухване на епидемия, причинена от храна, в
съответствие с член 8 от Директива 2003/99/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета;
– във всички птичи стада на стопанството
в случай на откриване на Salmonella enteritidis
или Salmonella typhimurium в едно птиче стадо
на стопанството;
– в случаи, когато БАБХ счита това за подходящо.
Вземането на проби по инициатива на собственика или оторизирано от него лице може да
бъде заменено с вземане на проби от официалните
ветеринарни лекари.
2.2.3.16.2. Извършване на ежегоден контрол
при развъдни стада птици съгласно Регламент
(ЕО) № 1003/2005 и Регламент (ЕО) № 213/2009:
Пробите трябва да обхванат всички птицевъдни стопанства за развъждане от кокошия вид с
най-малко 250 възрастни птици.
Проби от птичи стада трябва да бъдат взети
от собственика на стопанството или от оторизиран негов представител и от компетентния
орган (БАБХ).
А. Проби, взети от собственика на стопанството или от оторизиран негов представител:
– вземането на проби трябва да се осъществява
на всеки две седмици от люпилнята;
– вземането на проби от птицеферми се осъщетвява две седмици преди клане или продажба
на птиците.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Б. Вземане на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява:
– проби от люпилнята се вземат на всеки
шестнадесет седмици;
– проби от фермата се вземат, както следва:
1. четири седмици след преместване във фазата за носене;
2. към края на фазата на носене, но не по-рано
от осем седмици преди края на производствения
цикъл;
3. по време на производството по всяко време,
отдалечено достатъчно от вземанията по т. 1 и 2;
пробите трябва да обхванат всеки производствен
сектор: родители, прародители и елит.
Когато в люпилнята се открие салмонелоза,
се вземат допълнителни проби от стопанството
за потвърждение. Лабораторията съобщава за получените резултати в Дирекция „Здравеопазване
на животните“ към БАБХ.
2.2.3.16.3. Извършване на ежегоден контрол при
пуйки за разплод и угояване съгласно Регламент
(ЕО) № 213/2009 и Регламент (ЕО) № 584/2008:
Пробите трябва да обхващат всички птичи
стада пуйки за разплод и за угояване, които се
отглеждат в Република България.
2.2.3.16.3.1. Вземане на проби от собственика
на стопанството или от оторизиран негов представител.
А. Вземането на проби от стада от пуйки за
угояване и разплод се извършва в съответствие с
член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2160/2003
в рамките на три седмици преди транспортирането на птиците в кланици.
Резултатите остават валидни максимум шест
седмици след вземането.
Птиците не могат да бъдат транспортирани за
клане, докато не бъдат получени резултатите от
лабораторното изследване за салмонела.
Б. Проби от стадата от пуйки за разплод се
вземат най-малко:
1. при подрастващите птици:
– на еднодневна възраст;
– на възраст четири седмици;
– две седмици преди преместването във фазата
на носене или в полога;
2. при възрастните птици:
– най-малко всяка трета седмица по време на
период на снасяне; пробите се вземат от фермата
или люпилнята.
2.2.3.16.3.2. Вземане на проби от компетентните
органи най-малко:
– веднъж годишно във всички стада с наймалко 250 възрастни пуйки за разплод на възраст
между 30 и 45 седмици от всички стопанства;
пробите се вземат от фермата или люпилнята.
– веднъж годишно в птицеферми с елитни
птици, пра-прародители и прародители за разплод;
пробите се вземат от фермата или люпилнята;
– от всички стада в стопанствата в случай на
откриване на Salmonella Enteritidis или Salmonella
Typhimurium при проби, взети в люпилнята от
собственика или в рамките на провеждания
официален контрол, за да бъде разследван произходът на заразяването;
– веднъж годишно от всички стада в стопанствата с най-малко 500 пуйки за угояване.
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Проби задължително трябва да бъдат взети в
следните случаи:
– от всички стада във фермата, ако едно стадо
е показало положителен резултат за Salmonella
Enteritidis или Salmonella Typhimurium при проби,
взети от собственика за целите на самоконтрола,
освен ако месото от пуйките в стадата е предназначено за промишлена топлинна обработка
или друга обработка с цел унищожаване на
салмонелата;
– от всички стада в стопанството, ако едно
с та до е показа ло полож и т елен резул тат за
Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium
при предходната партида птици;
– при необходимост.
Вземането на проби за официален контрол
може да замени вземането на проби по инициатива на собственика.
2.2.3.16.4. Извършване на ежегоден контрол при
бройлери съгласно Регламент (ЕО) № 646/2007:
Проби от бройлери трябва да бъдат взети от
собствениците на стопанствата и от компетентния
орган (БАБХ):
А. Проби, взети от собственика на стопанството или от оторизиран от него представител:
– в рамките на три седмици преди транспортирането на птиците в кланици.
Б. Вземане на проби от компетентния орган за
официален контрол се осъществява, както следва:
– поне веднъж годишно в птицеферми с годишен оборот повече от 5000 птици;
– трупове от бройлери в кланица – изследва
се цял труп веднага след охлаждане, но преди
по-нататъшна обработка чрез замразяване или
разфасоване;
– при необходимост.
Вземането на проби, извършвано от БАБХ,
може да замести вземането на проби по инициатива на собственика на стопанството или от
оторизиран от собственика човек.
Б) Салмонелоза по свинете:
2.2.3.16.5. Извършване на ежегоден бактерио
логичен контрол (проби се вземат на случаен
принцип след анализ на риска) от следните
категории:
– прасета за у гояване – за изследване се
взема пакет от лимфни възли от тънките черва
или поне пет индивидуални лимфни възела от
тънките черва от всички избрани прасета; трябва
да бъдат събрани минимум 25 г лимфни възли
без мазнина или съединителна тъкан;
– прасета за разплод – за изследване се взема сборна проба пресни фекалии, които трябва
да бъдат взети от цялата ферма за разплодни
свине; сборната фекална проба трябва да бъде
минимум 25 г.
Забележки:
1. Изследванията се извършват съгласно изиск
ванията на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември
2003 г. относно контрола на салмонела и други
специфични агенти, причиняващи зоонози, които
присъстват в хранителната верига.
2. Пробите, взети за официален контрол от
компетентния орган или при съмнение за възникване на заболяване, се заплащат по чл. 120,
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ал. 3 ЗВД. Пробите, взети от собственика или
оторизирано от него лице, са за сметка на собственика съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.
2.2.3.17. Инфлуенца (грип) по птиците – БАБХ
изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора над заболяването, включваща:
2.2.3.17.1. Серологични и вирусологични изследвания на проби, взети от домашни птици
от кокошeвия вид, от домашни водоплаващи,
от диви водоплаващи и от мигриращи птици,
съгласно изискванията на Наредба № ДВ-103 от
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по
птиците (ДВ, бр. 83 от 2006 г.).
2.2.3.17.2. Вирусологични изследвани я на
клоакални и трахеални проби. Броят на пробите се определя, за да може да се открие дори и
една заразена птица при 10 % разпространение
на вируса на инфлуенцата по птиците с 95 %
достоверност.
2.2.3.18. Кампилобактериоза при птици – бактериологично изследване за Campylobacter spp.
в трупове от бройлери, добити в кланици при
редовно клане, взети на случаен принцип след
анализ на риска.
Пробите се събират от слепи черва (цекуми)
с ненарушена цялост. Вземането на пробата се
извършва по време на клане на птиците.
Пробите се вземат на случаен принцип в
рамките на партидата (като се избягва първата
част на партидата, подлежаща на клане), но не
от последователни птици.
2.2.3.19. Сап – коне – двукратно серологично
изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за сап се извършват по методи, посочени в глава 2.5.11 на
Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.20. Инфекциозна анемия – двукратно
серологично изследване на всички регистрирани
коне в Националната асоциация по коневъдство
и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за инфекциозна
анемия по конете се извършват по методи, посочени в глава 2.5.6 в Ръководството за стандарти
на диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
2.2.3.21. Американски гнилец по пчелите – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
американски гнилец по пчелите се извършват по
методи, посочени в глава 2.2.2 на Ръководството
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за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.22. Нозематоза пчели – лабораторно-диагностични изследвания на проби от подмора,
взети от майкопроизводни стопанства по време
на извършвания преглед.
2.2.3.23. Пебрина по бубите – лабораторнодиагностични изследвания на женските пеперуди
през есента и на яйцата след провокирано излюпване през март следващата година за наличие на
Нозема бомбицис. Задължително се изследват
производствените стопанства.
2.2.3.24. Антракс – лабораторно-диагностични
изследвания при съмнение за заболяване.
Лабораторно-диагностичните изследвания
за антракс се извършват по методи, посочени
в глава 2.1.1 на Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.25. Бяс – лабораторно -диаг ност и чни
изследвания при съмнение за заболяване и при
контрол на орална ваксинация на хищници. За
контрол на оралната ваксинация се изследва кръвен трансудат от отстреляни лисици за наличие
на антитела и зъб за наличие на тетрациклинов
маркер, включен във ваксиналната примамка.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
бяс се извършват по методи, посочени в глава 2.1.13
на Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2011 г.).
2.2.3.26. Ехинококоза по кучетата – сондажни
лабораторно-диагностични изследвания.
2.2.3.27. Холера птици – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
Изследванията се извършват по методи, посочени
в глава 2.3.9 в Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.28. Орнитоза птици:
2.2.3.28.1. Сондажни серологични изследвания на водоплаващи птици – до 20 – 30 проби
от стадо. Процентът на пробите се определя от
ЦУ на БАБХ.
2.2.3.28.2. Серологично изследване на всички
внесени в страната екзотични птици.
Забележка
Изследването по т. 2.2.3.28.2 се заплаща от
собствениците на птиците.
2.2.3.29. Туларемия – сондажни серологични
изследвания в ендемични райони при съмнение
за възникване на заболяването. Процентът на
пробите се определя от ЦУ на БАБХ.
Диагностичните изследвания се извършват
съгласно методите, посочени в глава 2.1.18 от
Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIЕ) (издание
2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
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3. ПРОФИЛ АКТИЧНИ МЕРОПРИ ЯТИ Я,
КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО
ЧЛ. 118, АЛ. 1 И СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ
ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ СЪГ
ЛАСНО ЧЛ. 120, АЛ. 4 ЗВД
3.1. Имунопрофилактични мероприятия
3.1.1. Ваксинация срещу лептоспироза по говедата – във ферми с установена лептоспироза и
в стационарните огнища се извършва двукратна
ваксинация на кравите през 10 – 15 дни, 2 до
3 месеца след заплождането им с моноваксина
L. pomona. Телетата над 2 месеца в тези ферми
се ваксинират двукратно през 10 – 15 дни.
Забележка
Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.1.2. Ваксинация срещу мукозна болест – вирусна диария – в неблагополучни за заболяването
кравеферми (при доказана инфекция) два пъти
годишно се ваксинират всички крави, както и
биците, собственост на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция.
Забележка
Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.1.3. Ваксинация срещу заразен ринотрахеит – в неблагополучни за заболяването кравеферми (при установена инфекция) два пъти
годишно се ваксинират всички крави, както и
биците, собственост на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция.
В свободни от заболяването стада внос на
говеда се допуска само при отрицателен серологичен резултат за заразен ринотрахеит.
Забележка
Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.1.4. Ваксинация срещу колибактериоза по
телетата – прилага се в кравеферми с доказана
колибактериоза, причинена от Е.coli – щам К 99,
като кравите се ваксинират двукратно в напреднала бременност.
3.1.5. Ваксинация срещу салмонелоза по телетата – прилага се в кравеферми с доказана
инфекция, като се ваксинират всички новородени
телета над 10 дни.
3.1.6. Ваксинация срещу червенка по свинете – п ървата ваксинац и я се извършва на
90 – 120-дневна възраст, 15 дни преди или 15 дни
след прехвърлянето на прасетата в групата за
угояване. Свинете майки, ремонтните свине и
всички нерези се ваксинират през 6 месеца.
В стационарните за червенка огнища
15 – 20 дни след първата ваксинация и след това
на всеки 4 месеца до изтичане на угоителния период или изпращането им за клане се извършва
реваксинация на свинете. При възможност първата
ваксинация в стационарните огнища се извършва
с инактивирана ваксина. Новозакупените прасета,
свине и нерези за разплод или свине за угояване
се ваксинират по време на карантинния период.
Петнадесет дни преди и 15 дни след ваксинацията от дажбата на свинете се изключват
медикаментозните премикси.
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3.1.7. Ваксинация срещу болестта на Ауески
при свинете – извършва се след получаване на
положителни лабораторни резултати при скрининговите изследвания по следната схема:
– свине майки и нерези – на всеки 4 месеца;
– ремонтни свине – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, втора ваксинация – на
14-седмична възраст, и трета – на 6-месечна
възраст;
– свине – угояване – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, и втора – на 14-седмична
възраст.
Използват се само „маркерни“ ваксини, регистрирани за употреба в страната.
3.1.8. Ваксинация срещу лептоспироза по
свинете – провежда се само в стационарните
огнища и застрашените стопанства с установен
причинител L. pomona и L. mitis. Ваксинират се
свинете майки (двукратно през 15 дни – на 30-ия
и 45-ия ден след заплождането) и нерезите на
всеки 6 месеца. Новозакупените свине и нерези
за разплод се ваксинират двукратно през 15 дни
преди изтичането на карантината.
3.1.9. Ваксинация срещу колибактериоза по
свинете – прилага се съобразно епизоотичното
състояние на стадото и указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.10. Ваксинация срещу салмонелоза по свинете – прилага се двукратно жива лиофилизирана
ваксина в стационарните огнища (една седмица
преди отбиването и 15 дни след отбиването на
прасетата).
3.1.11. Ваксинация срещу анаеробна дизентерия (некротичен ентерит) по свинете – извършва
се в стационарните огнища. Свинете майки се
ваксинират двукратно на 75 – 80- и 90 – 95-дневна
бременност.
Забележка
Разрешава се едновременно прилагане на ваксини
срещу ТГЕ, колибактериоза и анаеробна дизентерия в
последната третина на бременността. Едновременно
могат да се прилагат имунизации срещу: червенка
и Ауески; колибактериоза и анаеробна дизентерия.
Ваксинацията срещу червенка и Ауески се прилага
едновременно в средата на бременността на свинете.
Срокът от една ваксинация до друга се определя
от вида на прилаганата ваксина: срещу вирусни
заболявания – 21 дни, а срещу бактериални – 14 дни.
3.1.12. Ваксинация срещу ентеротоксемия – еднократна ваксинация на всички овце и двукратно на всички агнета над 3-месечна възраст. В
стационарните огнища на некротичен хепатит
овцете се ваксинират с асоциирана ваксина за
ентеротоксемия С и D и некротичен хепатит.
3.1.13. Ваксинация срещу заразна ектима по
овцете – прилага се в стационарни за болестта
стада на всички бременни овце, шилета и агнета
след отбиването.
3.1.14. Ваксинация срещу листериоза – еднократна ваксинация на овцете от октомври до
февруари в стационарните за заболяването селища.
3.1.15. Ваксинация срещу заразна агалаксия
по овцете и козите – еднократна ваксинация през
сухостойния период ежегодно до пълно прекратяване на заболяването в стада с констатирано
заболяване.
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3.1.16. Ваксинация срещу шаркодифтерит по
птиците – ваксинират се птиците от кокошовия
вид съгласно указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.17. Ваксинация срещу болестта на Марек – ваксинират се всички птици на еднодневна
възраст от кокошовия вид, които са предназначени за носачки.
При необходимост може да се извърши реваксинация на 18-ия ден.
3.1.18. Ваксинация срещу инфекциозен бурзит
(болестта на Гумборо) – ваксинират се птици от
кокошовия вид с жива ваксина по схема на фирмата – производител на ваксината, в зависимост
от нивото на майчините антитела на пилетата
и епизоотичната ситуация. Прародителските и
родителските стада се ваксинират преди прехвърляне в основно стадо с инактивирана ваксина
за осигуряване на пасивен имунитет на новоизлюпените пилета.
3.1.19. Ваксинация срещу инфекциозен бронхит – ваксинират се птици от кокошовия вид.
Първата имунизация се извършва с щам Н-120
на 1 – 5-дневна възраст с апарат „Флокс“ (спрей)
напивно, очно или назално. При необходимост
се извършва втора ваксинация със същия щам
3 – 4 седмици след първата. Трета ваксинация се
извършва след 6-седмична възраст за яйценосното и на 18-седмична възраст за бройлерното
направление с ваксина Н-52 по същите методи
на приложение.
Може да се използват и други регистрирани в
страната инактивирани моно- или комбинирани
ваксини.
Забележка
Не се препоръчва ваксинирането с Н-52 като
първа ваксинация, както и на територия, където
има малки неваксинирани пилета или бройлери.
За първа ваксинация се използва жива атенуирана ваксина, а за засилване на имунитета
срещу заболяването може да се използват и
инактивирани ваксини в комбинация с други
ваксини, регистрирани в България.
3.1.20. Ваксинация срещу инфекциозен ларинготрахеит – в зависимост от епизоотичната
обстановка се ваксинират подрастващите птици
от кокошовия вид, предназначени за родители
и носачки в стопанства, в които е установено
заболяването или са застрашени от появата и
разпространението му. Първата ваксинация се
прави на 4 – 6-седмична възраст, а реваксинацията
на 12 – 14-седмична възраст. Използват се само
регистрирани в страната живи ваксини.
3.1.21. Ваксинация срещу инфекциозен енцефаломиелит – ваксинират се задължително птиците
от кокошовия вид – изходни линии, прародители
и родителски стада на 10 – 14-седмична възраст
съгласно указанието на фирмата – производител
на ваксината.
3.1.22. Ваксинация срещу холера – ваксинират
се птици (кокошки, пуйки, фазани и водоплаващи) с инактивирана ваксина от застрашени за
заразяване стада или такива, в които болестта
е установена.
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3.1.23. Ваксинация срещу вирусен хепатит
по водоплаващите птици – ваксинаци ята се
извършва с регистрирани в страната ваксини
съгласно указанията на фирмата – производител
на ваксината.
3.1.24. Ваксинация срещу парвовироза по
водоп лаващите птици (болест на Держи) – ваксинират се патици и гъски, предназначени за
родители, по схема: на 3 – 4-седмична възраст,
23 – 24-седмична възраст и преди всеки следващ яйценосен период. Гъските и патиците за
угояване се ваксинират в зависимост от епизоотичната обстановка на 17-дневна възраст или на
3 – 4-седмична възраст.
Забележка
Имунопрофилактичните програми, прилагани
във ферми, регистрирани като животновъдни обекти
съгласно ЗВД, подлежат на задължително ежегодно
одобряване от директора на ОДБХ, на чиято територия са разположени птицефермите. При промяна
на епизоотичната обстановка и необходимост от
извършване на допълнителна ваксинация същата
се съгласува и одобрява от директора на ОДБХ.
3.1.25. Ваксинация срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус по конете – двукратна
базисна ваксинация с период между двете ваксини – минимум 30 дни и максимум 90 дни, с
периодични ваксинации само за инфлуенца (грип)
и ринопневмонит през всеки 6 месеца, където е
доказано заболяването, и еднократна – в незаразените стопанства.
В случаи на движение на коне от животновъдни обекти за участие в изложби, състезания
и др. се извършва двукратна базисна ваксинация
и реваксинация на 6 месеца за инфлуенца.
Използва се посочената по-долу схема за различните категории.
Схема за ваксинация на еднокопитните животни
срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус
 Кобили – майк и:
Запазва се текстът в т. 3.1.25, а в случаи на
бременност се извършва ваксинация с инактивирана базисна ваксина срещу ринопневмонит,
както следва:
I ваксинация – на 5-ия месец от бременността;
II ваксинация – на 7-ия месец от бременността;
III ваксинация – на 9-ия месец от бременността.
След раждането кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и през 6 месеца с инактивирани ваксини (моно- или бивалентни) срещу
инфлуенца (грип) и ринопневмонит.
 Млади еднокопитни:
Задължителна базисна ваксинация, след което :
I ваксинация – на четвъртия месец от раждането се извършва първа ваксинация от базисната
ваксина срещу тетанус;
II ваксинация – на 6-ия месец от раждането се
извършва втора базисна ваксина срещу тетанус;
III ваксинация – на 8-ия месец от раждането
се извършва първата от базисната ваксина срещу
ринопневмонит и грип с инактивирана ваксина;
IV ваксинация – на 9-ия – 10-ия месец от
раждането се извършва втора базисна ваксина
срещу ринопневмонит и грип.
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След това ваксинацията продължава по схемата за възрастни коне с ежегодна ваксинация
с инактивирана бивалентна ваксина срещу грип
и ринопневмонит и отделно един път в началото на годината (първото тримесечие) срещу
тетанус. При младите женски животни, които
ще се използват за разплод, се прилага базисна
ваксинация за кобили майки и реимунизации
през 6 месеца до заплождане.
При п роп ускане на ваксинац и я та срещ у
инфлуенца (грип) на 6-ия месец ваксинацията
се извършва наново, като се започва с базисна
ваксинация.
 Възрастни коне, магарета, м улета
и кат ъри:
Задължителна е базисна ваксинация срещу
грип и ринопневмонит (прилагане на две ваксини през 30 до 90 дни) с инактивирани ваксини
(моно- или комбинирана) срещу грип и рино
пневмонит по конете, с последващи ваксинации
през 12 месеца.
Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус с предварителна базисна
ваксина.
Извършената ваксинация се отразява в интегрираната информационна система на БАБХ.
Забележки:
1. На бременните кобили не се прилага ваксина
след 9-ия месец от бременността.
2. Извършените ваксинации се въвеждат в
интегрираната информационна система на БАБХ.
3.1.26. Тетанус – коне – ваксинация на всички
коне над 4-месечна възраст с базисна ваксина
тетанус (от 30 до 90 дни между двете ваксинации)
и ежегодна ваксинация срещу тетанус без оглед
на възрастта.
Забележка
Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.1.27. Хеморагична болест по зайците – ваксинация на зайците във всички развъдни и стокови ферми.
3.1.28. Миксоматоза по зайците – ваксинация на зайците в неблагополучни и застрашени
зайцеферми.
3.1.29. Бяс – ваксинират се всички кучета.
Извършената ваксинация се отразява във ветеринарномедицинския паспорт на животните и
Интегрираната информационна система на БАБХ.
Забележка
Профилактичните мероприятия, посочени в
точка 3.1 на програмата, се извършват от ветеринарния лекар, обслужващ съответния животновъден обект, след представена от собственика
или упълномощено от него лице схема или план
и одобрени от директора на ОДБХ. Използват се
само лицензирани за употреба в страната ваксини.
3.2. Пасивна имунопрофилактика
Прилагането на имунологични ветеринарномедицински продукти (серуми и гамаглобулини)
за пасивна имунопрофилактика не се финансира
от държавния бюджет.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Използват се само регистрирани за употреба
в страната имунологични продукти.
Собствениците на животни или упълномощени
от тях лица ежемесечно писмено информират
официалния ветеринарен лекар на съответната
община за приложените имунологични продукти
и броя на третираните животни.
3.3. Диагностични изследвания
3.3.1. Болестта на Ауески по свинете – еднократно изследване на 20 % от свинете майки и
нерезите, но не по-малко от 15 животни, от нуклеусовите и репродуктивните бази, от племенните
свинеферми, в които не се провежда ваксинация,
и на всички вносни животни, предназначени за
разплод през време на карантинния период.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.2.2 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2006 г.).
От свинефермите, в които се провежда ваксинация, се изследва същият брой кръвни проби от
ремонтни животни между 5- и 6-месечна възраст,
оставени специално за целта неваксинирани.
3.3.2. Заразен ринопневмонит и инфлуенца
(грип) по конете – двукратно серологично изследване (през 6 месеца) на всички регистрирани
коне в Националната асоциация по коневъдство
и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глави 2.5.9 и 2.5.7 в Ръководството за стандарти на диагностични тестове и
ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.3.3. Вирусен артерит по еднокопитните – двукратно серологично изследване (през 6 месеца)
на всички регистрирани коне в Националната
асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.10 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.3.4. Дурин – еднократно серологично изследване на всички жребци и кобили в Националната
асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.3 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
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3.3.5. Заразен метрит по кобилите – еднократно
серологично изследване на кобилите, предназначени за възпроизводство.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.2 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
3.3.6. Трихинелоза – задължителни изследвания при клане на свине и коне и на трупове на
отстреляни диви свине съгласно Регламент (ЕО)
№ 2075/2005.
3.3.7. Бруцелоза кучета (Brucella canis) – еднократно изследване на всички разплодни кучета
на МВР, МО, абортиралите, съмнителните за
заболяване и осиновените кучета в приютите.
Забележка
Всички резултати от извършените изследвания
се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.
3.3.8. Болести по рибите
3.3.8.1. Вирусни заболявания по рибите – вирусна хеморагична септицемия, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична
некроза, пролетна виремия по шарана.
От рибовъдните ферми се вземат за изследване
проби, както следва:
 от пълносистемни пъстървови стопанства по
30 проби овариална и семенна течност по време
на размножителния период през ноември – март;
 от различни технологични групи риба:
– пъстървови стопанства – два пъти годишно
по 30 броя риби през април – май и октомври – ноември при температура на водата не по-висока
от 10 – 12 °С;
– шаранови и есет рови стопанст ва – два
пъти годишно по 10 броя риби с живо тегло над
500 грама и по 30 броя зарибителен материал през
април – май и септември – октомври.
3.3.8.2. Бактериални и паразитни заболявания
по рибите – ренибактериоза, йерсиниоза, фурункулоза, миксозомоза, ихтиофтириоза.
Проби за лабораторно-диагностични изследвания се изпращат при повишаване на смъртността
над технологично допустимите норми.
3.3.9. Акароза по пчелите и малък кошерен
бръмбар – лабораторно-диагностични изследвания на 30 % от пчелните семейства, разположени
в 5-километровата зона на границата ни с Република Турция, Република Гърция, Република
Македония и Република Сърбия.
Лабораторно-диагностичното изследване се
извършва по методи, посочени в глава 2.9.1 на
Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2006 г.).
3.3.10. Казеозен лимфаденит – сондажни серологични изследвания на дребните и едрите
преживни животни, имали контакт с внесени в
страната овце.
3.4. Профилактика на паразитните болести
Противопаразитните мероприятия се провеждат за ограничаване и ликвидиране на парази-
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тозите по селскостопанските животни и птици
с оглед намаляване на икономическите загуби.
Провеждането на мероприятия да се съобрази със сезонната динамика на паразитозите и
климато-географските особености на районите.
3.4.1. Хелминтози по свинете:
– дехелминтизация на свинете майки един
месец преди опрасване;
– противопаразитно третиране на отбитите
прасета 10 – 14 дни след сформиране на групите
подрастващи;
– обезпаразитяване на прасетата непосредствено преди прехвърлянето им в секторите угояване
и ремонтни;
– дехелминтизация на ремонтните прасета
през 45 – 60 дни.
3.4.2. Краста свине:
Двукратна дезакаризация през седем дни на:
– свинете майки преди опрасването им;
– ремонтните прасета преди прехвърлянето
им в основно стадо;
– отбитите прасета 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор подрастващи;
– нерезите на всеки три месеца;
– новозакупените карантинирани прасета,
свине майки и нерези;
– прасетата за угояване 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор угояване.
3.4.3. Крастни и иксодови кърлежи и други
ектопаразити при овце:
– в селищата и в стопанствата, където през
последните две години е констатирана краста, да
се провеждат двукратни изкъпвания през седем
дни пролет и есен, а на кочовете – преди и след
случната кампания;
– двукратно изкъпване на новозакупените
овце, агнета, шилета и кочове.
Използват се противокрастни средства в зависимост от лактационния период на животните. Не
се използват органофосфорни, хлорорганични и
карбаматни препарати при лактиращи животни,
а само препарати от групата на синтетичните
пиретроиди.
3.4.4. Пироплазмидози: дезакаризаци я на
овцете през 15 – 20 дни в периода юни – юли,
а на говедата май – ноември. В стационарните
пироплазмидозни огнища химиопрофилактика на
овцете през 15 – 20 дни с Беренил или Имизол.
3.4.5. Естроза овце:
– в стационарните огнища се провежда обезпаразитяване през юни, юли и началото на ноември;
– в стационарните огнища се извършва ранна
химиотерапия през октомври – ноември след прибирането на животните от паша и допълнително
лечебно третиране през януари – март.
3.4.6. Хиподермоза говеда и кози – провежда
се химиотерапия през октомври – ноември.
3.4.7. Трематодози по преживните животни
(фасциолоза, парамфистоматоза и дикроцелиоза):
– еднократна профилактична дехелминтизация
в края на октомври и началото на ноември;
– в стационарните за фасциолоза селища – двукратно третиране на овцете: първото в края на
септември и началото на октомври с препарати,
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действащи на младите фасциоли, и второто – през
ноември; еднократно пролетно третиране в края
на март преди извеждане на животните на паша.
3.4.8. Мониезиоза:
– две до три преимагинални дехелминтизации
на младите животни (агнета и ярета) през 25 – 30
дни в периода май – август;
– есенна дехелминтизация на всички овце и
кози през октомври – началото на ноември.
3.4.9. Стомашно-чревни и белодробни стронгилатози:
– двукратна дехелминтизация на младите
животни през юни – юли;
– есенно профилактично третиране през ноември и пролетно през март на всички животни;
– профилактично третиране 15 дни след раждането на овцете майки срещу „спящите“ ларви.
3.4.10. Ехинококоза кучета – шесткратна дехелминтизация на овчарските кучета през 60 дни,
а на останалите – четирикратна през 90 дни.
Извършената дехелминтизация се отразява във
ветеринарномедицинския паспорт на животните и
интегрираната информационна система на БАБХ.
3.4.11. Хелминтози по птиците:
– в личния двор дехелминтизация на птиците
срещу нематоди и тении през пролетно-есенния
сезон;
– в птицефермите с технология „подово“ отглеждане дехелминтизация на птиците и пилетата
след навършване на двумесечна възраст и преди
комплектоване стадата за носачки.
При фазаните дехелминтизация се извършва
по схема, утвърдена от ЦУ на БАБХ.
3.4.12. Кокцидиоза птици:
– профилактични третирания и влагане на
регистрирани кокцидиостатици в комбинирани
фуражи за бройлери, подрастващи родители и
стокови носачки при спазване на ротационни и
„шатъл“ програми със спазване на изискванията
за карентните срокове и недопускане употребата
им при родители и стокови носачки;
– лечебно третиране с регистрирани кокцидиоцидни средства при заболяване;
– периодични изследвания на проби от фуражни смески за наличие на регистрирани кокцидиостатици съгласно нормативните изисвания
на БАБХ;
– при производството на комбинирани фуражи с кокцидиостатици се спазват правилата
за безопасност и безвредност, включително и
недопускане на остатъчни количества в други
видове фураж.
„Шатъл“ – програма за смяна (ротация) на
няколко кокцидиостатика през време на отглеждането на една партида птици.
Забележки:
1. Да се спазват изискванията по отношение
на карентните срокове при прилагане на противопаразитните средства.
2. Да се извършва контрол на паразитния
статус на животните преди третиране и ефекта
от проведените дехелминтизации чрез изследване
на копропроби на 10 % от поголовието с оглед
развитието на антихелминтна резистентност.
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4. ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕВАСТАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

4.1. Девастация на околната среда:
– в зависимост от епизоотичната обстановка
се провеждат мероприятия за обезвреждане на
околната среда, химизация на биотопи, почистване
на пасищата, хигиенизиране на водопои и др.;
– за борба с преносителите на трансмисивни
екзотични заболявания се използват за обработка
на биотопите на „векторите“ препарати с ларвицидно действие и „топъл“ и „студен“ аерозол за
унищожаване на възрастните насекоми;
– БАБХ поддържа резерв от инсектицидни
препарати за борба с „векторите“ на трансмисивните екзотични заболявания.
В животновъдните обекти ДДД мероприятия
се извършват в зависимост от технологията на
отглеждане, като се спазва принципът „Всичко
пълно – всичко празно“.
В обявените огнища на заразни болести се
провеждат задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
предвидени в съответната наредба.
Дезинфекциите се контролират чрез вземане
на проби – смивки, които се изпращат за изследване в лаборатории, одобрени от ЦУ на БАБХ

ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 3 и 5 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж по
транспорт – София, изменям: Заповед № РД-14-108
от 05.07.2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), както следва:
Професионалният колеж организира обучение
по професионални направления:
– код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност
код 34502012 Предприемачество и мениджмънт;
– код 525 Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства, професия код 525090
Авиационен техник, специалност код 5250903
Експлоатация и ремонт на летателни апарати и
специалност код 5250904 Експлоатация и ремонт
на електронно-приборна авиационна техника;
– код 840 Транспортни услуги, по професия
код 840050 Летец-пилот, специалност код 8400501
Летателна експлоатация на самолет и специалност
код 8400502 Летателна експлоатация на вертолет.
Официален адрес на училището е: София,
район „Искър“, ж.к. Дружба ІІ, Цариградски
комплекс, бл. 284, УПИ І-834, 1035, кв. 30 по
плана на гр. София.
Обучението се провежда на адрес: София,
район „Искър“, ж.к. Дружба ІІ, Цариградски
комплекс, бл. 284, УПИ І-834, 1035, кв. 30 по
плана на гр. София.

4.2. Дератизации
Дератизациите се извършват съобразно предварително разработена програма, одобрена от
директора на ОДБХ, във всички животновъдни
обекти и в предприятия за добив, съхранение и
преработка на суровини и продукти от животински произход, фураж и фуражни компоненти,
ветеринарномедицински препарати.
След извършването на дератизацията да се
поддържат постоянни отровни точки.
4.3. Дезинсекции
Дезинсекциите в животновъдните ферми,
фуражните заводи, предприятията за добив и
преработка на продукти от животински произход
(месокомбинати, кланици, колбасарници, мандри,
млекокомбинати, млекосъбирателни пунктове,
кожарски складове и предприятия, екарисажи и
др.) обхващат комплекс от мерки, насочени към
унищожаване на синантропните мухи във всичките им стадии на развитие. Те се провеждат по
предварително разработена програма от ОДБХ
на базата на извършени наблюдения относно видовия състав, фенологията и сезонната динамика
и в съответствие с технологичните особености
на обектите.
Забележки:
1. При възникване на заболяване от списъка
по чл. 118, ал. 1 ЗВД ДДД мероприятията и
консумативите се заплащат от бюджета съгласно
чл. 120, ал. 3 ЗВД.
2. Профилактичните ДДД мероприятия се
договарят и заплащат от собствениците на обектите съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.
11231

11452

За министър: М. Дамянова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 10 октомври 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ Управителният съвет на Националния компенсационен
жилищен фонд при Министерския съвет реши:
1. Продължава дейността на местните комисии
при общините до деня на обнародване в „Държавен вестник“ на решение на Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен
фонд при Министерския съвет за утвърждаване
на определен от общинския съвет нов състав на
местна комисия в съответната община.
2. Закрива местни комисии по чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ при следните общини:
– Община Ардино, област Кърджали, с председател Кемал Мюмюнов Алиев (ДВ, бр. 16 от
2008 г.);
– Община Банско, област Благоевград, с
председател Лазар Методиев Захов (ДВ, бр. 16
от 2008 г.);
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– Община Белово, област Пазарджик, с председател Величка Ангелова Шуманова (ДВ, бр. 43
от 2008 г.);
– Община Летница, област Ловеч, с председател
Веселин Борисов Люцканов (ДВ, бр. 16 от 2008 г.);
– Община Лозница, област Разград, с председател Гючкан Ахмед Ахмед (ДВ, бр. 59 от 2008 г.);
– Община Ракитово, област Пазарджик, с
председател Албена Йовова Иманова (ДВ, бр. 36
от 2008 г.).
11399

Председател: М. Тотева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 446
от 14 юли 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявления вх. № ГР-70-00-34 от 02.04.2008 г. от „Парк
резидент“ – ЕООД, с искане за одобряване на
проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване за УПИ I-1075 – „За
общ. обсл. и жил. стр.“, II-1145 – „За общ. обсл.
и жил. стр.“, III-2639, 2640 – „За общ. стр. и жил.
обсл.“, и IV-2640 – „За тп. и озел.“, и създаване
на задънена улица от о.к. 118а до о.т. 118к, кв. 2,
м. Модерно предградие – Обеля – 3 ч.
Проектът е изработен с разрешение на главния
архитект на СО № ГР-70-00-34 от 12.03.2008 г. и
отговаря на предвижданията на общия устройствен план на Столична община.
С предложения план за изменение на регулацията се предвижда създаване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за имоти пл.
№ 1075, 1145, 2639 и 2640, като достъпът до тях е
по новосъздадена задънена улица от о.к. 118а до
о.т. 118к. Направеното с проекта предложение за
изменение на уличната регулация представлява
мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица
на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като с писмо
№ АГ-07-138 от 23.05.2008 г. на район „Люлин“
е удостоверено, че в законоустановения срок са
постъпили 2 възражения. Проектът и постъпилите
възражения са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-8 от 10.06.2008 г., т. 27. Проектът е приет
от ОЕСУТ с решение главният архитект на СО
да издаде заповед за одобряването му. Поради
промяна в ЗОС, както и изменение на устройствената зона по ОУП на СО (Решение № 960.27
от 16.12.2009 г. на МС), проектът е преработен
и разгледан отново в ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-43 от 31.05.2011 г., т. 18. Проектът е приет с
решение за изпращане в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и план за застрояване е в съответствие с изискванията на закона и е спазена
процеду рата по допускане и обявяване. Съгласуван е със „Софийска вода“ – АД, „Елек-
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троразпределение – Столично“ – АД, „Улично
осветление“ – АД, „Топлофикация“ – АД, „Софиягаз“ – ЕАД, „БТК“ – АД, съгласуван е със
Сектор „ОБД“ – СО.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително и през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
2, 3, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, т. 16 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-8 от 10.06.2008 г., т. 27, и ЕСГ-43 от 31.05.2011 г., т. 18, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на м. Модерно предградие – Обеля – 3 ч., за създаване на нови УПИ I-1075 – „За
общ. обсл. и жил. стр.“, II-1145 – „За общ. обсл.
и жил. стр.“, III-2639, 2640 – „За общ. стр. и жил.
обсл.“ и IV-2640 – „За тп. и озел.“; изменение на
плана за улична регулация на улица от о.к. 118
до о.к. 119 за създаване на задънена улица от
о.к. 118а до о.т. 118к, кв. 2 (нов), по зелените и
кафявите линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за новосъздадени УПИ
I-1075 – „За общ. обсл. и жил. стр.“, ІІ-1145 – „За
общ. обсл. и жил. стр.“, ІІІ-2639, 2640 – „За общ.
стр. и жил. обсл.“, и IV-2640 – „За тп. и озел.,
кв. 2“, м. Модерно предградие – Обеля – 3 ч.,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
11373

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 449
от 14 юли 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-1099 от 2007 г. от „Лозен
консулт“ – ЕООД, с искане за изработване на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване в обхвата на имоти с планоснимачни
номера съгласно мотивираното предложение,
които имоти попадат в местностите: Често раске,
Могили, Орлова круша и Шабаница, землище Горни Лозен – район „Панчарево“. Имотите попадат
в неурегулирана територия, определена съгласно
общия устройствен план на Столичната община
за далекоперспективно развитие. С Решение № 84
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от 25.02.2010 г. и Решение № 826 от 26.07.2007 г.
на Столичния общински съвет на основание
чл. 15 ЗУЗСО допуска изработване на подробен
устройствен план. Със Заповед № РД-09-50-1106
от 1.07.2010 г. на главния архитект на Столичната
община е одобрено задание за изработване на ПРЗ;
със заповеди № РД-09-50-1375 от 30.07.2010 г. и
№ РД-09-50-364 от 14.03.2011г. на главния архитект
на Столичната община е допуснато изработване
на плана на основание решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията,
прието с протокол № ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 63.
Със заявление вх. № ГР-70-00-355 от 15.07.2010 г.
е внесен проект за част от територията в обхват
на квартали 16, 17 и 18. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предвиденото с предложения план за регулация – създаване на улична мрежа, представлява
мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като с вх. № 6602291/1 от 13.01.2011 г. главният архитект на район
„Панчарево“ удостоверява, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения. След обявяването му проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 18.
Проектът е в съответствие с изискванията на
закона и е спазена процедурата по допускане и
обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
Решение № 84 от 25.02.2010 г. и Решение № 826
от 26.07.2007 г. на Столичния общински съвет,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, чл. 129, ал. 1 и чл. 130,
ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 7, 8 и 34 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол
№ ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 18, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Орлова круша, квартали 16, 17 и 18. Откриване
на улица от о.т. 115 – о.т. 113 – о.т. 161 – о.т. 159
до о.т. 156; откриване на улица от о.т. 173 – о.т.
156 – о.т. 124 – о.т. 98 – о.т. 75 – о.т. 72 до о.т. 74;
откриване на улица от о.т. 113 – о.т. 108 – о.т.
107 до о.т. 98; откриване на задънена улица от
о.т. 108 – о.т. 109 – о.т. 111 до о.т. 109; откриване
на задънена улица от о.т. 107 – о.т. 120 – о.т. 122
до о.т. 120; откриване на задънена улица от о.т.
161 – о.т. 164 – о.т. 165 до о.т. 164; откриване на
задънена улица от о.т. 159 – о.т. 168 – о.т. 169 до
о.т. 168.
ОТРЕЖДАНЕ НА УПИ:
За квартал 16
1-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VІII-1100014; ІХ87 – „за алея“; Х-1100014; XI-1100014; XII-1100014;
XIII-1100014; XIV-1100014; XV-1100014 – „за трафопост и друга техническа инфраструктура“, и
XVI-98 – „зa озеленяване“.
За квартал 17
І-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VIII-1100014;
IX-1100014; Х-1100014; XI-1100014; XII-1100014;
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XIII-1100014; XIV-1100014; XV-1100014; XVI-1100014;
XVII-1100014; XVIII-1100014; ХIХ-87 – „за алея“;
ХХ-98 – „за озеленяване“; XXI-1100014; XXII1100014; XXIII-1100014; XXIV-1100014; XXV-1100014;
XXVI-1100014; XXVII-1100014; XXVIII-1100014;
X XIX-1100014; X X X-1100014; X X XI-1100014, и
XXXII-1100014.
За квартал 18
І-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VIII-1100014;
IX-1100014; Х-1100014; XI-1100014; XII-1100014;
XIII-1100014; XIV-1100014; XV-1100014; XVI-1100014;
XVII-1100014; XVIII-1100014; XIX-1100014; XX1100014; XXI-1100014; XXII-1100014; XXIII-1100014;
XXIV-1100014; XXV-87 – „за алея“, и XXVI-98 – „за
озеленяване“; по червените и сините линии, цифри
и текст и с виолетовите линии, показан сервитут
за осигуряване отвеждането на дъждовни води.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Орлова круша, квартали 16, 17 и 18.
За квартал 16
І-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VIII-1100014; ІХ87 – „за алея“; Х-1100014; XI-1100014; XII-1100014;
XIII-1100014; XIV-1100014; XV-1100014 – „за трафопост и друга техническа инфраструктура“, и
XVI-98 – „зa озеленяване“.
За квартал 17
І-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VIII-1100014;
IX-1100014; Х-1100014; ХI-1100014; XII-1100014;
XIII-1100014; XIV-1100014; XV-1100014; XVI-1100014;
XVII-1100014; XVIII-1100014; ХІХ-87 – „за алея“;
ХХ-98 – „за озеленяване“; XXI-1100014; XXII1100014; XXIII-1100014; XXIV-1100014; XXV-1100014;
XXVI-1100014; XXVII-1100014; XXVIII-1100014;
X XIX-1100014; X X X-1100014; X X XI-1100014, и
XXXII-1100014.
За квартал 18
І-1100014; II-1100014; III-1100014; IV-1100014;
V-1100014; VI-1100014; VII-1100014; VIII-1100014;
IX-1100014; Х-1100014; XI-1100014; XII-1100014;
ХІІІ-1100014; XIV-1100014; XV-1100014; XVI-1100014;
XVII-1100014; XVIII-1100014; XIX-1100014; XX1100014; XXI-1100014; XXII-1100014; XXIII- 1100014;
XXIV-1100014; XXV-87 – „зa алея“, и XXVI-98 – „за
озеленяване“, съгласно приложения проект.
3. Одобрява план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и схема
за вертикално планиране.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
11374
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1898
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 № 363 от
09.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ-VII-1386, кв. 15а, м. НПЗ Хаджи Димитър,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното право на собственост
върху УПИ-VII-1386.
2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 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 14.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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
11388
РЕШЕНИЕ № 1906
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 № 428 от
24.07.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 5 (магазин № 5), ул. Владимир Минков – Лотко,
бл. 6, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
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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 17.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
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
11389
РЕШЕНИЕ № 1907
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 № 356 от 26.06.2008 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.11.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 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 15.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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
11390
РЕШЕНИЕ № 1908
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 № 517 от 28.07.2011 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда-ресторант „Горски дом“, природен парк
„Витоша“, м. Алеко, обособена част от „Спортна
София – 2000“ – ЕАД, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 313 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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
11391
РЕШЕНИЕ № 1916
от 7 октомври 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 № 899 от 28.09.
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 14.11.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 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 10.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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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
11453
РЕШЕНИЕ № 1917
от 7 октомври 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 № 333 от 28.06.
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 17.11.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
с право на собственост върху УПИ I-669.
2. Начална тръжна цена – 330 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 000 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 15.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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
11454
РЕШЕНИЕ № 1918
от 7 октомври 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 № 334 от 28.06.
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 16.11.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
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3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 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 14.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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
11455

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 244
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 15 по
протокол № 30 от 2.08.2011 г. на ОЕС по УТ и
одобрен ОУП на Община Благоевград с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на „Стопански двор“,
Благоевград, с обхват по квартали: кв. 1, кв. 2, кв.
3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8 – фаза окончателен
проект с граници: ул. П-к Кирил Чамишки, ул.
Иван Михайлов, ул. Славянска, ПГТЕ „Никола
Вапцаров“ и ПТГ „Ицко Бойчев“, съгласно приложения проект с корекции в зелен цвят.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Благоевград до Административния съд – Благоевград.
11357

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 245
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за ел.
захранващ кабел 20 kV, за контролер за базови
станции на „Globul“, до имот с идентификатор
04279.75.54 в мес т нос т та Ба ларба ш и – БЛ.3
по КК на Благоевград, минаващ през имоти
с идентификатори 04279.304.2979 – горски, ведомствен път (общински), 04279.304.3 – местен
път (общинск и), 04279.304.2984 – горск и, ведомствен път (общински), 04279.95.32 – местен
път (общински), 04279.95.33 – местен път (об-
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щински), 04279.2.61 – местен път (общински),
04279.63.50 – горски, ведомствен път (общински),
04279.75.56 – за друг вид водно течение (общински),
и 04279.58.38 – горски, ведомствен път (общински).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
11249

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 246
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 5 по
протокол № 33 от 23.08.2011 г. на ОЕС по УТ и
одобрен ОУП на Община Благоевград с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ж.к. Запад, Благоевград, с обхват по квартали: кв. 1, кв. 2, кв. 3,
кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11
и кв. 12 – фаза окончателен проект с граници: ул.
Марица, ул. Иван Михайлов и бул. Св. Димитър
Солунски, съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Благоевград до Административния съд – Благоевград.
11358

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 281
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Ботевград,
реши:
1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
на имот № 013121 в м. Червена киселица в землището на Ботевград с цел промяна предназначението на същия „За вилно строителство“, разположено свободно съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването решението подлежи на
обжалване чрез Община Ботевград пред Административния съд – София област.
11282

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 3383
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
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от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първос тепенно
значение – п ублична общинска собственост,
която не може да бъде задоволена по друг начин, и скица-проект № 21973 от 19.08.2011 г. на
СГКК – Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.4508.161 по КК на
гр. Варна, представляващ земя с площ 117,71 кв. м,
цялата с площ 1827 кв. м, от Дарина Росенова
Райкова, постоянен адрес Варна, ул. Арх. Петко
Момчилов 9, вх. 10, ет. 7, ап. 132, съгласно нотариален акт за собственост № 199, том LI, дело
№ 11114 от 14.09.2009 г., която да получи сумата
19 800 лв., представляваща пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката на
оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11287

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3384
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първос тепенно
значение – п ублична общинска собственост,
която не може да бъде задоволена по друг начин, и скица-проект № 21973 от 19.08.2011 г. на
СГКК – Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор 10135.4508.166 по КК на
гр. Варна, представляващ земя с площ 27,91 кв. м,
цялото място с площ 582 кв. м по НА, от „БГ
Ленд ко“ – ООД, вписано в търговския регистър
към АС с ЕИК 148082047, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Н. Вапцаров 3, ап. 16,
представлявано от Боян Ангелов Бончев, съгласно
нотариален акт № 61, том LII, дело № 11174 от
15.09.2009 г., което да получи сумата 4700 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част от
имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11288

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3385
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, която
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не може да бъде задоволена по друг начин, скицапроект № 21873 от 18.08.2011 г. на СГКК – Варна,
и писмо № ОБС 11-9303/272 от 29.08.2011 г. на
дирекция „АГУП“, Община Варна, нареждам:
От чу ж давам недви ж им поземлен имот с
идентификатор 10135.4508.231 по КК на гр. Варна,
представляващ земя с площ 1651 кв. м, от:
„М анд Х Инвест“ – ООД, ЕИК 148027652,
вписано в регистъра за търговските дружества
при ВОС, парт. № 12, том 539, стр. 46, по ф. д.
№ 1191/2006, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик 17, вх. 1, ет. 2,
ап. 6, представлявано от управителите Михаил
Желязков Желязков и Милен Христов Христов,
собственик на 18,5 % ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.4508.231, което да получи сумата
49 624,40 лв.;
„Ел Джи Груп“ – АД, вписано в търговския
регистър с ЕИК 148024058, представлявано от
изпълнителния директор Людмил Иванов Гагов,
с постоянен адрес Варна, ул. Велес 20, ет. 2, ап. 2,
собственик на 61 % ид. ч. от ПИ 10135.4508.231,
което да получи сумата 163 626,40 лв.;
„Вилидж Фрутс“ – АД, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
103889029, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Феликс Каниц 32, представлявано от
ИД Росица Ненова Радева, собственик на 20,5 %
ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.4508.231,
съгласно нотариален акт № 104, том LXXXVI,
дело № 21793/2008; нотариален акт № 107, том
LXXXVI, дело № 21796/2008, което да получи
сумата 54 989,20 лв.,
представляващи пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11289

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3386
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна,
предвиждащ изграждането на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг
начин, и скица-проект № 21973 от 19.08.2011 г. на
СГКК – Варна, нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор 10135.4508.126 по КК на гр. Варна, представляващ земя с площ 125,86 кв. м,
цялото място 551,29 кв. м по скица, от „Балкан
тур“ – ЕООД, вписано в регистъра на търговските
дружества, парт. № 9, том 145, стр. 44, по ф. д.
№ 4234/2007 на ВОС, дан. № 1030100456, БУЛСТАТ
103185498, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. П. Тодоров 50, представлявано от
Светозар Колев Колев, съгласно нотариален акт
№ 19, том CXVI, дело № 27127 от 28.12.2005 г.,
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което да получи сумата 89 030 лв., представляваща пазарната цена на тази част от имота в
съответствие с оценката на оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.

Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3389
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, която
не може да бъде задоволена по друг начин, скицапроект № 21873 от 18.08.2011 г. на СГКК – Варна,
и писмо № ОБС 11-9303/272 от 29.08.2011 г. на
дирекция „АГУП“, Община Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.4508.124 по КК на
гр. Варна, представляващ земя с площ 144,16 кв. м,
цялото място с площ 1000 кв. м по договор за
доброволна делба и 1095,61 кв. м по скица, от Андрияна Костова Шерифи, постоянен адрес Варна,
ул. П. Райчев 3, вх. З, ет. 2, ап. 15, и Николай
Костов Георгиев, постоянен адрес Варна, ул. П.
Райчев 3, вх. З, ет. 2, ап. 15, съгласно договор
за доброволна делба вх. рег. № 99, том 6, № 96,
вх. рег. № 7255 от 5.04.2006 г., като Андрияна
Костова Шерифи да получи сумата 11 538,63 лв.
и Николай Костов Георгиев да получи сумата
11 538,63 лв., представляващи пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката на
оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.

11290

ЗАПОВЕД № 3387
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна,
предвиждащ изграждането на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг
начин, и скица-проект № 21973 от 19.08.2011 г. на
СГКК – Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.4508.138 по КК на
гр. Варна, представляващ земя с площ 7 кв. м,
цялото място с площ по НА 1200 кв. м, от Светлозар Колев Колев, постоянен адрес Варна, ул.
Г. Кръстевич 21, ет. 5, съгласно нотариален акт
за собственост № 101, том XXIX, дело № 6593/99,
който да получи сумата 3137 лв., представляваща
пазарната цена на тази част от имота в съответствие с оценката на оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила, ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11291

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3388
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна,
предвиждащ изграждането на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг
начин, и скица-проект № 21973 от 19.08.2011 г. на
СГКК – Варна, нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот с
идентификатор № 10135.4508.140 по КК на гр. Вар
на, представляващ земя с площ 80,84 кв. м, цялата
с площ 600 кв. м по НА и 623,67 кв.м по скица,
от Николай Александров Николаев, постоянен
адрес Варна, ул. Дж. Баучер 4, вх. А, ет. 4, ап. 11,
съгласно нотариален акт за собственост № 132,
том XXXVII, дело № 8888/2005, който да получи
сумата 13 600 лв., представляваща пазарната цена
на тази част от имота в съответствие с оценката
на оценител на имоти.

11292

11293

За кмет: К. Базитов

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3500
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, която
не може да бъде задоволена по друг начин, скицапроект № 21878 от 18.08.2011 г. на СГКК – Варна,
и писмо № ОБС 11-9303/272 от 29.08.2011 г. на
дирекция „АГУП“, Община Варна, нареждам:
Отчуж давам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор 10135.3514.42 по КК на
гр. Варна, представляваща земя с площ 213,67
кв. м, цялото място по НА – 1494 кв. м, от:
„САНО България“ – АД, вписано в регистъра
на търговските дружества под № 47, том 244,
стр. 194, БУЛСТАТ 103687892, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Ген. Колев 92,
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представлявано от управителя Момчил Иванов
Караджов, „МП груп“ – ООД, вписано в регистъра
на търговските дружества, том 9, стр. 182, п. 45,
БУЛСТАТ 115786396, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Мария-Луиза 6, ет. 4,
с управител Петър Лазаров Караянев, собственици съгласно договор № 3697-Т от 7.09.2006 г. и
нотариален акт № 58, том XXVIII, дело 6982 от
11.04.2008 г., нотариален акт № 107, том LXXXVI,
дело 21796/2008.
С ъгласно ск и ца-п роек т № 21878/2 011 на
СГКК – Варна, целият имот е с площ 1542 кв. м,
за отчуждаване – 213,67 кв. м, по договор и нотариален акт собствениците притежават недвижим
имот с площ 1494 кв. м и остават за отчуждаване
165,67 кв. м и 48 кв. м – общинска собственост.
Като обезщетение „САНО България“ – АД,
представлявано от управителя Момчил Иванов
Караджов, да получи сумата 26 051,50 лв., представляваща пазарната цена на тази част от имота
в съответствие с оценката на оценител на имоти;
„МП груп“ – ООД, представлявано от управителя Петър Лазаров Караянев, да получи сумата
26 051,50 лв., представляваща пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката на
оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11294

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № 3501
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането на обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, която
не може да бъде задоволена по друг начин, скицапроект № 21878 от 18.08.2011 г. на СГКК – Варна,
нареждам:
От ч у ж давам недви ж им поземлен имот с
идентификатор 10135.3514.551 по КК на гр. Варна
с площ 723 кв. м от „Финском“ – ООД, вписано
в регистъра на търговските дружества при ВОС
под № 19, том 37, стр. 65, по ф.д. № 6788/93,
БУЛСТАТ 813089188, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ян Хунияди 6, представлявано от управителя Ангел Малинов Маринов,
съгласно нотариален акт № 69, том CXXVII, дело
№ 31075 от 22.12.2008 г., което да получи сумата
176 400 лв., представляваща пазарната цена на
тази част от имота в съответствие с оценката на
оценител на имоти.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Варна.
11295

За кмет: К. Базитов
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ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 1901
от 4 октомври 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и
Решение № 204 от 20.09.2011 г. на Общинския
съвет – Габрово, нареждам:
1. Да се п реобразу ва Целодневна детска
градина „Първи юни“, Габрово, ул. Мирни дни
1, в Обединено детско заведение „Първи юни“,
Габрово, ул. Мирни дни 1, считано от 01.11.2011 г.
2. Обединеното детско заведение „Първи
юни“, Габрово, ул. Мирни дни 1, да осъществява
дейността си с 6 групи: 1 смесена дневна яслена
група за деца до тригодишна възраст и 5 целодневни групи за деца от 3 години до постъпване
в първи клас, в това число 1 група за деца със
специални образователни потребности.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
яслената група в ОДЗ „Първи юни“, Габрово, да се
уредят в съответствие с разпоредбите на Кодекса
на труда, като се спазят изискванията на чл. 14,
ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството
и дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях.
4. Финансирането на яслената група до края
на 2011 г. да се обезпечи в рамките на бюджета
за делегирани държавни дейности за функция
„Образование“ и функция „Здравеопазване“ за
2011 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на началник-отдел „Образование“ – Община Габрово.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Силвия Даскалова – секретар на
Община Габрово.
11329

За кмет: Д. Савчев

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 915
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект за ПУП (план
за застрояване) на имот № 000240 по КВС в
землището на с. Първомайци, парцеларен план
за трасе за електрозахранване и водоснабдяване
на имот № 000240, землище на с. Първомайци.
11330

Председател: Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 916
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на разпределителен газопровод до
спортно-възстановителен център и жилищнохотелска част на „Макс – 4М“ – ООД, имот
№ 046005, землище на гр. Горна Оряховица.
11331

Председател: Д. Костадинов
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ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД № РД-09-320
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС и необходимостта от отчуждаване на имот с кадастрален
№ 20465.179.23, пасище, мера, Х категория, при
неполивни условия, м. Орешково, зем. гр. Девин,
с площ 0,350 дка за изграждане на гробищен
парк „Орешково“, Девин, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, нареждам:
Отчу ж давам за изгра ж дане на гробищен
парк „Орешково“, гр. Девин, съгласно приет
ПУП – ПРЗ с Решение № 140 от 22.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Девин, имот с кадастрален
№ 20465.179.23, пасище, мера, Х категория, при
неполивни условия, м. Орешково, зем. гр. Девин,
с площ 0,350 дка, собственост на наследници на
Лазар Калинов Владев, с размер на дължимото
обезщетение 525 лв.
Обезщетението ще се изплаща по банков път
чрез „Асет банк“, клон Смолян, офис Девин, след
20.10.2011 г. при представяне на банкова сметка
от наследниците.
Имо т ът се о т ч у ж да ва за изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост – гробищен парк, гр. Девин.
Необходимостта от отчуждаване на имота се
обуславя от влезлия в сила ПУП – ПРЗ за гробищен парк, Девин, утвърден с Решение № 140
от 22.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
и не може да бъде задоволена по друг начин.
На основание чл. 60 АПК във връзка с липса
на свободни парцели в стария гробищен парк на
гр. Девин допускам предварително изпълнение
на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването пред Административния
съд – Смолян.
Вр.и.д. кмет: Ант. Моллов
11359

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 656/54/1
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (план за регулация и застрояване) на поземлен имот 022046, местност Шаламанка, по картата на възстановената собственост
на землище с. Жребино.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Ст. Овчаров
11392
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РЕШЕНИЕ № 666/55/1
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елхово, реши:
Одобрява ПУП (план за регулация и застрояване) на поземлен имот 27382.500.4575 по кадастралната карта на гр. Елхово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ямбол.
11393

Председател: Ст. Овчаров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1316
от 30 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Допълва Решение № 1218, взето с протокол
№ 53 от 30.06.2011 г. (ДВ, бр. 53 от 2011 г.), като
след думите „землище с. Марино поле“ се добавя
текстът: „и през поземлени имоти 000066 – път
ІV клас, публична общинска собственост, и
064080 – машиностроителна и машинообработваща промишленост, собственост на „КТЗ Болгар“ – АД, в местността Тарла топрак, землище
с. Ведраре.
11283

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 201
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) на имот № 40909.14.71,
отреден за изграждане на пречиствателна станция
за отпадни води на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
11332

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 202
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) за имот
№ 40909.57.2 в м. Айрян дере по кадастралната
карта на гр. Кърджали, отреден за фотоволтаична
централа.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
11333

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 203
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) на група квартали – кв.1, 4, 5 и 6 по плана
на с. Дъждино, Община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
11334

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 699
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява изработеното частично изменение
на подробен устройствен план – изготвяне на
парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, захранващи поземлен имот
(ПИ) № 101001 в землището на гр. Павликени,
обект: „Площадка за обработка на отпадъци
и претоварване в превозни средства за дълги
разстояния“ – присъединяване на обекта към
електроразпределителната мрежа, като се обособи
трасе със съответните сервитутни зони през ПИ
№ 000429 и ПИ № 330001.
11325

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 681
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на кабелна линия 20 kV до имот 000278,
м. Средно поле, землище с. Рупите. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: имоти № 011045,
№ 000134, 000310, землище с. Рупите.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
11367

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 414
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите, предвид изложените в предложение
с вх. № 11ХІ-527 от 08.09.2011 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Да се проведе търг с явно наддаване на 21вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. в сградата на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на
обект: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.332.1.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пловдив, който
се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с
идентификатор 56784.507.332, с площ 167,83 кв.м
на един етаж заедно с 2,76 % от общите части
на сградата и правото на строеж, намиращ се в
Пловдив, район „Северен“, ул. Ален мак 4, бл. 8,
ет. 1, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 153 500 лв. Сделката
е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор. От тази
сума се приспада внесеният депозит.
2.1.1. Остатъкът от цената в размер 50 % – в
срок до 30 от сключването на договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата покупна
цена еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от
цената на дружеството – за остатъка на цената
по договора, разсрочена при условията, написани
по- горе, се учредява законна ипотека в полза
на продавача, като всички разноски са за сметка
на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 12 500 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
20 000 лв. и следва да е постъпил по банковата
сметка на Пловдивската общинска агенция за
приватизация до 17-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивска общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ до 16 ч. българско време на
цена на комплект тръжна документация 4000 лв.,
без включен ДДС, платими в брой на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат следва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално съдебно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упъл-
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номощаване – и пълномощно в писмена форма.
Документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, следва
да бъдат придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня,
предхождащ търга, от 9 до 17 ч. с предварително подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ
за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се заплаща в левове, по схемата, определена по-горе,
по банковата сметка на Община Пловдив.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
от същата наредба с конкретни данни за всяко
едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
11285

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 179
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 31 от 18.03.2011 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на подобект: „Газопроводно отклонение (5,4 МРа) за гр. Правец“, от
обект: „Газопроводно отклонение и ГИС „Разлив“,
съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Правец пред
Административния съд – София област.
11360

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 180
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 85 от 8.06.2011 г. на
ОЕСУТ, Решение К-4 от 4.05.2011 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и молба вх. инд. 94-001215 от 8.06.2011 г. на Любомир Минков Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за обект: „Жилищно строителство“
до три етажа – кота корниз до 10 м, плътност на
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застрояване – 40 %, Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 60 %, и начин на застрояване – „е“,
в ПИ № 61807.049.010 в местност Церето, землището на с. Разлив, община Правец, по червени
ограничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
11361

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 181
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 83 от 8.06.2011 г. на
ОЕСУТ, Решение К-4 от 4.05.2011 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и молба вх. инд. 69-00261 от 8.06.2011 г. на „Денимар инвест“ – ЕООД,
Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за обект „Жилищно строителство“
до три етажа – кота корниз до 10 м, плътност на
застрояване – 40 %, Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 60 %, и начин на застрояване – „е“, в
ПИ № 54211.021.076 в местност Горуня, землището
на с. Осиковска Лакавица, община Правец, по
червени ограничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
11362

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 182
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 23 от 18.03.2011 г.
на ОЕСУТ, Решение № К-1 от 19.01.2011 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и молба
вх. инд. 94-00-340 от 17.02.2011 г. от Иво Иванов
Кьосев Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за обект: „Жилищно строителство“
до три етажа – кота корниз до 10 м, плътност на
застрояване – 40 %, Кинт. – 1, минимална озеленена площ – 60 %, и начин на застрояване – „е“,
в поземлен имот № 61807.073.003 в местност Церака, землището на с. Разлив, община Правец,
по червени ограничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Правец пред Административния съд – София
област.
11363

Председател: Н. Ненчев
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РЕШЕНИЕ № 183
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 84 от 8.06.2011 г.
на ОЕСУТ, Решение К-4 от 04.05.2011 г.на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и молба вх. инд.
94-00-1216 от 08.06.2011 г. от Павлина Николова
Гагова и Любомир Давидов Минков Общинският
съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за обект: „Жилищно строителство“
до три етажа – кота корниз до 10 м; плътност на
застрояване – 40 %, Кинт – 1; минимална озеленена площ – 60 %, и начин на застрояване – „е“,
в поземлен имот № 61807.049.006 в местност Церето, землището на с. Разлив, община Правец,
по червени ограничителни линии за застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Правец пред Административния съд – София
област.
11364

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 184
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, Решение № 107 от 25.08.2011 г. на
ОЕСУТ и молба вх. инд. 94-00-412 от 01.03.2011 г.
от Радка Тодорова и Димитър Керемидски Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на УПИ VІІ-1591 в кв. 57, гр. Правец, с който се предвижда отваряне на задънена
улица с о.т. 1161а – о.т. 1161б и разделянето на
УПИ VІІ-1591 на два нови урегулирани поземлени
имота – УПИ VІІ-1591 с площ 552 кв. м и УПИ
ХV-1591, 993 с площ 826 кв. м, по зелени и кафяви
линии, щрихи и цифри в приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
11365

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 185
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 27, ал. 3
ЗМСМ А , ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, Решение № 97
от 25.08.2011 г. на ОЕС У Т Общинск и ят съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на с. Своде, община Правец, като
се включват в регулационните граници на селото
бивши земеделски земи с променено предназначение в обхвата на т. 1, буква „б“ от Решение
№ КЗ-3 от 02.02.1988 г. на Комисията за земята
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и от тези земи се образуват резервни терени до
кв. 9, кв. 16 и кв. 17 по червени линии и цифри
в приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Правец пред
Административния съд – София област.
11366

Председател: Н. Ненчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411 по
протокол № 34 от 29.07.2010 г., както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв.м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв.м, и общи части: 9,12 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв.м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв.м, и общи части: 9,15 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 72,39 кв.м, прилежащи части: мазе 3 – 5,40 кв.м, и общи части: 14,14 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.4, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,85 кв.м, прилежащи части: мазе 4 – 3,20 кв.м, и общи части: 10,52 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9977/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 58 580 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
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площ по документ: 39,88 кв.м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв.м, и общи части: 7,79 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв.м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв.м, и общи части: 9,54 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв.м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв.м, и общи части: 9,12 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв.м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв.м, и общи части: 9,15 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв.м, прилежащи части: мазе 9 – 3,80 кв.м, и общи части: 15,37 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.11, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 43,83 кв.м, прилежащи части: мазе 11 – 2,38 кв.м, и общи части: 8,56 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9984/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 45 800 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв.м, прилежащи части: мазе 12 – 2,52 кв.м, и общи части: 9,54 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разпо-
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ложена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв.м, прилежащи части: мазе 13 – 3,07 кв.м, и общи части: 8,84 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв.м, прилежащи части: мазе 14 – 3,35 кв.м, и общи части: 9,15 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв.м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв.м, и общи части: 15,37 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв.м, прилежащи части: мазе 19 – 2,45 кв.м, и общи части: 9,11 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв.м, прилежащи части: мазе 20 – 4,44 кв.м, и общи части: 9,15 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв.м, прилежащи части: мазе 21 – 2,66 кв.м, и общи части: 6,30 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв.м, прилежащи части: мазе 24 – 3,07 кв.м, и общи части: 7,15 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв.м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв.м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.27, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 43,90 кв.м, прилежащи
части: общи части: 8,57 кв.м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10 000/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 46 910 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв.м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв.м, и общи части: 7,89 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв.м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.34, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 31,43 кв.м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70 кв.м, и общи части: 7,53 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10007/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 32 450 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв.м, прилежащи части: мазе 2 – 4,22 кв.м, и общи части: 12,93 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв.м, прилежащи части: мазе 12 – 3,93 кв.м, и общи части: 8,28 кв.м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.37, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 66,24 кв.м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10010/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв.м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв.м, и общи части: 8,47 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.39, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв.м, прилежащи части:
мазе 11 – 4,24 кв.м, и общи части: 12,93 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10012/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 570 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв.м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв.м, и общи части: 8,28 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 67,67 кв.м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв.м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв.м, и общи части: 8,47 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв.м, прилежащи части: мазе 1 – 6,30 кв.м, и общи части: 12,93 кв.м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 33,43 кв.м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв.м, и общи части: 8,01 кв.м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.45, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,02 кв.м, прилежащи части:
мазе 10 – 8,65 кв.м, и общи части: 16,29 кв.м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10018/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 75 300 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв.м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв.м, и общи части: 8,47 кв.м,
актуван с Акт за частна общинска собственост
№ 10019/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 38 090 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв.м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 60,50 кв.м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
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4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11326

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 2074
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
Поземлен имот № 65231.901.356 с площ 15 000 кв.м,
трайно предназначение: земеделска, начин на
трайно ползване: друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7539 от 19.06.2008 г., вписан на 20.06.2008 г. под
№ 1589 под № 46, том VІІІ, д. 1589, парт. книга,
том 37, в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 225 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банковата сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
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3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. Да ва с ъгласие к у п у вач ът да изг о т ви
ПУП – плана за застрояване на поземлен имот
№ 65231.901.356, намиращ се в м. Рашид бегов
чифлик, с площ 15 000 кв.м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване:
друг вид поземлен имот без определено предназначение съгласно одобрената кадастрална карта
на гр. Самоков.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
11327
РЕШЕНИЕ № 2075
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – обособен имот № 048097, с площ 13,200 дка, начин
на трайно ползване: нива, категория на земята: осма, в м. Калиница, землище с. Рельово,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10686/06.06.2011 г., вписан в Службата по
вписванията.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 10 534 лв.
без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1. Имотът се предоставя за изграждане на
картофохранилище.
2.2. Участниците в конкурса да бъдат регистрирани земеделски производители и да представят референция от Националната асоциация
на картофопроизводителите.
2.3. Участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за изграждане на картофохранилище с минимален размер на вложени
инвестиции 30 000 лв.
2.4. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 18 месеца от датата на издаване на
разрешение за строеж.
2.5. Минимален брой разкрити работни места при въвеждане на обекта в експлоатация – 3
средносписъчен състав.
2.6. Купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за изграждане на картофохранилище и да не
го прехвърля за срок 10 години от датата на
сключване на договора за покупко-продажба без
изричното съгласие на продавача.
2.7. Участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната
документация – конкурсната документация се
получава след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
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6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок З работни
дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер
50 % от началната конкурсна цена, посочен в
документацията, който следва да бъде внесен
по IВАN сметка ВG54 СЕСВ 9790 3362 1198 00,
В1С – СЕСВВGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестения
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 30 %;
9.3. работни места – 10 %
10. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на конкурсна комисия,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да издаде сертификат за регистрация
на лицата, закупили конкурсна документация,
да проведе публично оповестения конкурс при
посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи купувача и да сключи
договор за покупко-продажба.
11328

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 297
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански,
реши:
Допълва Решение № 201 от 21.10.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Сандански (ДВ, бр. 89 от
2010 г.), относно одобряване на ПУП – парцеларен
план за трасе на газопровод през имоти 125434
и 212329, м. Долни орман, землище на гр. Сандански, до имот 65334.201.092, като се допълва
решението и чрез одобрение на част от вариант 2
с допълнение на имот № 65334.114.448 – общинска
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
11233

Председател: Ат. Стоянов
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1095
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и във връзка
с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 13
от 12.09.2011 г., и Решение № 1050 от 7.09.2011 г.
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява изменение на ПУП – парцеларен
план за външно електрозахранване на обект:
„Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, намиращ се в ПИ 62002,
землището на с. Мезек, като трасето се изменя
през поземлени имоти ПИ № 001550, ПИ № 071037,
представляващи полски път, публична общинска
собственост, и през ПИ 071033, представляващ
нива, намиращи се в землището на Свиленград.
Неразделна част от това решение са приложеният план и графичната и текстовата част.
11234

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1589
от 21 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 32 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следни я под робен уст ройст вен
план на територи ята на община Силист ра:
„ПУП – парцеларен план за трасе на тласкател
от канализационна помпена станция 2 в ПИ
№ 66425.514.83, кв. 1 по плана на гр. Силистра
до обща ПСОВ – с. Айдемир, община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
11286

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-2712
от 4 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка
със ЗРП на гр. Смолян, кв. Устово, одобрен със
Заповед № РД-1002 от 6.10.1980 г., нареждам:
1. Отчуждавам част от имот с кадастрален
№ 927.226 по кадастралната карта на гр. Смолян,
кв. Устово, одобрена със Заповед № 300-5-66 от
11.10.2004 г., отреден за улична регулация, в кв.
72 по плана на кв. Устово с площ 361 кв.м, собственост на Злата Василева Вражитарова и Мария
Василева Нейкова съгласно нотариален акт № 154,
том 4, рег. № 1020, дело № 870 от 2.04.2008 г.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота в размер 7060 лв.
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Заповедта се издава при условията на чл. 60
от Административнопроцесуалния кодекс с предварително изпълнение с оглед защита на важни
обществени интереси.
С у мата ще бъде внесена в ТБ „Инвест 
банк“ – АД, клон Смолян, и ще бъде изплатена
след влизане на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
11396

Вр.и.д. кмет: Р. Янчевска

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 639
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗАТУРБ,
§ 16 и 18 от Избирателния кодекс Общинският
съвет – гр. Стражица, реши:
1. Заличава кметство с. Балканци – 02470 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Стражица, област Велико Търново.
2. Заличава кметство с. Владислав – 11466 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Стражица, област Велико Търново.
3. З а л и ч а в а к м е т с т в о с. Го р с к и С е н о вец – 17155 в Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните
единици (ЕКАТТЕ), община Стражица, област
Велико Търново.
4. Заличава кметство с. Мирово – 48341 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Стражица, област Велико Търново.
5. Заличава кметство с. Нова Върбовка – 51799 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Стражица, област Велико Търново.
6. Заличава кметство с. Ново Градище – 52060 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Стражица, област Велико Търново.
11462

Председател: К. Петрова

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 58
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1
и чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – с. Хитрино, област Шумен, реши:
1. Закрива кметство с. Калино.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
11475

Председател: М. Ахмед
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59. – Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения с решения № 953 и 954
от 6.10.2011 г. обявява намерение да издаде разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на обществени
електронни съобщения чрез мобилна наземна
мрежа с национално покритие: едно разрешение при използване на индивидуално определен
ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2
× 5 MHz в обхват 1800 MHz (радиочестотни
ленти 1710 – 1785 MHz и 1805 – 1880 MHz); едно
разрешение при използване на индивидуално
определен ограничен ресурс от радиочестотния
спектър – 2 × 8 MHz в обхват 1800 MHz (радиочестотни ленти 1710 – 1785 MHz и 1805 – 1880
MHz). Лицата, които желаят да подадат заявления
за предоставяне на индивидуално определения
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално
заверено пълномощно, всеки работен ден от 9 до
17,30 ч. в деловодството на КРС или по пощата
с препоръчано писмо на адрес: София 1000, ул.
Гурко 6, в срок до 2.11.2011 г. считано от датата
на публикуване във в. „Дневник“ на 12.10.2011 г.
11348
60. – Комисията за регулиране на съобщенията
на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решение № 956 от 6.10.2011 г.
обявява намерение да издаде разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп
(BWA) – 40 MHz (в радиочестотна лента 3424,00
до 3466,00 MHz). Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на индивидуално
определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, могат да подават заявления лично или
чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен
ден от 9 до 17,30 ч. в деловодството на КРС или
по пощата с препоръчано писмо на адрес: София
1000, ул. Гурко 6, в срок до 2.11.2011 г. считано
от датата на публикуване във в. „Дневник“ на
12.10.2011 г.
11349
31. – Териториалната дирекция – Варна, на
Националната агенция за приходите, ИРМ, офис
Русе, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК обявява,
че с постановление № 2146-000031 от 15.08.2011 г.
възлага на Десислава Атанасова Ранчева с адрес
за кореспонденция София, ул. Неофит Рилски 31,
следния недвижим имот: магазин за хранителни
стоки в гр. Русе, ул. Чипровци 25, квартал 526,
жилищен квартал Родина-2 по плана на гр. Русе, с
обща засторена площ 380 кв. м, от които търговска
площ 172 кв. м, складова площ 187 кв. м и спомагателна площ 21 кв. м, заедно с учреденото върху
имот № 4464 по ПУР и ПР на жилищен квартал
Родина – 1 и 2, на гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, право
на строеж върху застроената площ за описаната
сграда, при съседи на имота по нотариален акт:
от изток – бл. Сакар планина, от запад – жилищен квартал Родина, от север – жилищен квартал
Родина, и от юг – ул. Сърнена гора, а по скица
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при съседи: имот № 000.5074 на бл. Скъта и
бл. Балатон, който обект съгласно одобрената
със заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на АГКК
кадастрална карта представлява сграда с идентификатор 63427.5.431.10, с предназначение сграда
за търговия, едноетажна, със застроена площ на
магазина – 375 кв. м, която сграда е разположена
в поземлен имот с идентификатор 63427.5.431, за
сумата 287 600 лв. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението. Същото
подлежи на вписване и е вписано в Агенцията по
вписванията – имотен регистър, с вх. рег. № 9934
от 17.08.2011 г., № 86, том 25.
11404
173. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за: професор по: професионално направление 2.1. Филология (съпоставително
езикознание – немски и български език) – един;
професионално направление 3.3. Политически
науки – един; доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(съвременни аспекти на жилищната политика в
условията на пазарна икономика), всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 216, тел. 8110236, 8110216.
11447
43. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява следните конкурси
за докторанти за учебната 2011/2012 г.:
№ Шифър

1

3

РеЗадовно дочно
обу- обучечение ние
4

5

01.02.03 Строителна механика, съпротивление на
материалите

1

1

2. 02.15.01 Технология и механизация на строителното производство

1

1

3.

02.15.04 С т р о и т е л н и к о н струкции

1

2

4. 02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища
и съоръжения

-

1

1.

2

Научна
специалност

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ във ВСУ
Л. Каравелов, ул. Суходолска 175, тел. 8029160,
8029161.
11405
158. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за професор в
област на висше образование 3.7 Администрация
и управление (Управление на проекти) със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
11450
2881. – Тракийският университет – Стара
Загора, обявява конкурси за Техническия колеж – Ямбол, за доценти по: 02.21.07 автомати-
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зирани системи за обработка на информация
и у п ра влен ие, п рофесиона л но на п ра влен ие
5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един; 02.11.13 технология на животинските
и растителните мазнини, сапуните, етеричните
масла и парфюмерийно-козметичните препарати,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии – един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика, професионално направление
1.2. Педагогика – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38,
GSM 0889 339 914.
11449
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност професор по 05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства (съвременно изкуство) за нуждите на сектор „Изобразителни
изкуства“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 02/944-24-14.
11378
83. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по 4.1. Физически науки (01.03.19 Физика
на атомите и молекулите) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института – София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.
11406
789. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за доцент по 01.04.06 сеизмология и вътрешен строеж на земята със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в канцеларията на института – София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
11448
37. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър за територията на група поземлени имоти по трасето на III
железопътна линия София – Карлово в участъка
от км 26+140 в междугарието Яна – Столник до км
102+740 в междугарието Копривщица – Стряма,
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 – Софийска област.
11317
68. – Община Стражица на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2011 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот, представляващ обособена част от бивша производствена база (извън регулация), представляваща:
поземлен имот № 69633.401.10 в землището на
гр. Стражица с площ 30 412 кв.м, с построените
в него производствени сгради и съоръжения:
авторемонтна работилница с 4 броя автоканали
със ЗП 540 кв.м; Г-образна работилница със ЗП
408 кв.м; КТП със ЗП 193 кв.м; битова сграда със
ЗП 110 кв.м; сграда бетонов възел със ЗП 67 кв.м;
битовка до бетонов възел със ЗП 32 кв.м; помпена
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станция със ЗП 18 кв.м; резервоар с утайници за
вар; поземлен имот № 69633.401.9 в землището
на гр. Стражица, с площ 188 кв.м с построения в
него трафопост със ЗП 112 кв.м; поземлен имот
№ 69633.401.12 в землището на гр. Стражица с
площ 207 кв.м с построения в него трафопост
със ЗП 112 кв.м; открит склад – стоманобетонови
стени, без покрив и с асфалтобетонова настилка,
построен в поземлен имот № 69633.401.8 в землището на гр. Стражица, продадена чрез публичен
търг с явно наддаване на „Агрокартел“ – ЕООД,
гр. Стражица, за 191 034,10 лв., изплатени изцяло
от купувача.
11296
12. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Пътна връзка“ за ПИ № 051108 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план
засяга поземлен имот по КВС на гр. Игнатиево
№ 000512 – полски път на община Аксаково, с
дължина на трасето 4 м. Планът се намира в
сградата на общинската администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
11252
11. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Пътна връзка“ за ПИ № 046046,
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, върху 30,90 кв.м земеделска земя. Подробният устройствен план засяга поземлен имот
по КВС на с. Кичево № 000394 – полски път на
община Аксаково. Планът се намира в сградата
на общинската администрация – Аксаково, и
всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на Община Аксаково.
11253
915. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Външно електрозахранване – кабелна линия 20 kV за имот № 034007 в
м. Добър мъж по КВС на с. Пожарево, община
Божурище, с трасе по имот № 21 (полски път) и
път ІV клас с. Пожарево – с. Росоман, община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
11445
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115. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за част от ПИ № 999031 – полски път, по
КВС на с. Леденик, община Велико Търново, с
цел изграждане на път с трайна настилка. Проектът се намира в общинската администрация,
стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11251
1. – Областният управител на област Видин
на основание цл. 148, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява на заинтересованите лица, че е издадено
строително разрешение № 001 от 3.10.2011 г. за
обект „Рехабилитация на път ІІІ 121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница – Кула в участъка
от км 31+851 до км 50+253“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 149,
ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11250
28. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на поземлени имоти
с идентификатори 68789.26.474 и 68789.27.536,
намиращи се извън урбанизираните територии в
местността Каратопрак по кадастралната карта
на гр. Дупница, собственост на Община Дупница,
във връзка с промяна предназначението на имотите от земеделска земя за неземеделски нужди с
отреждане на имот 68789.26.474 – „За паркинг“, и
имот 68789.27.536 – „За инсталация за обезвреждане и третиране на битови отпадъци“. Проектът
се придружава от схема за външно ел. захранване, схема за водоснабдяване и канализация и
комуникационно-транспортен план. С плана за
застрояване се установява устройствена зона от
разновидност „Предимно производствена“ – Пп,
с устройствени показатели, както следва: височина – до 15 м; плътност на застрояване – до
80 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5; озеленена площ (Позел.) – мин. 20 %; начин
на застрояване – свободно. На основание чл. 131,
ал. 2, т. 5 ЗУТ заинтересуваните лица по този
подробен устройствен план са собствениците или
носителите на ограничени вещни права в имоти,
попадащи в 1000-метровата хигиеннозащитна
зона, определена съгласно Наредба № 7 от 1992 г.
на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда. Проектът е изложен в стая 4
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Дупница в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11397
29. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на част от поземлен
имот с идентификатор 68789.21.234, намиращ се
извън урбанизираните територии в местността
Отовица по кадастралната карта на гр. Дупница,
във връзка с промяна предназначението на тази
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част от имота от земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на обект „Офис сграда“.
Проектът се придружава от схема за обследване
на санитарно-хигиенната обстановка, схема за
външно ел. захранване и схема за В и К. С плана
за застрояване се установява устройствена зона от
разновидност „Предимно производствена“ – Пп,
с устройствени показатели, както следва: етажност – < 10 м; плътност на застрояване – до 60 %;
озеленяване – 40 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – 1,2; начин на застрояване – свободно.
Проектът е изложен в стая 4 в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Дупница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
11398
30. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфрастуктура (трасе
за електропровод) за захранване на ПИ 702.4009
и ПИ 702.4010, за които е отреден УПИ 4009,
4010 – жилищно строителство, в местността Ени
кория, землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ
№ 011001, № 011006 – пасище, мери – публична
общинска собственост, в местността Беж бунар,
землище гр. Карлово, ПИ № 7024009 – друг вид терени със селищен характер – частна собственост,
ПИ № 7029607 и ПИ № 7029611 – улици – публична общинска собственост, в местността Ени
кория, землище гр. Карлово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 203 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Карлово.
11284
446. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, а л. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всичк и
заинтересовани страни, че е изработена скицапроект за изменение и допълнение на плана на
новоо бразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ
в м. Могилата, землището на гр. Кюстендил,
община Кюстендил, област Кюстендил, приета
с протокол от 19.08.2011 г. от комисия, назначена
със Заповед № 211 от 17.08.2011 г. на областния
управител на област Кюстендил, за новообразуван
имот с идентификатор 41112.10.167. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението по ал. 4 в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината. Всички документи могат
да се разгледат в Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая 19.
11335
14. – Вр. и.д. областен управител на област
Перник на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж РС-2 от 04.10.2011 г. за обект:
„Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-6233
„Блатешница – Байкалско – Драгомирово“, участък от км 5+100 до км 15+600“, на територията
на землищата на община Земен и община Радомир на името на Агенция „Пътна инфраструк-
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тура“ – Областно пътно управление – Перник.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в областната администрация на област
с административен център гр. Перник, ет. 5,
стая 506. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11437
1. – Община Пещера на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява, че е изготвен план на
новообразуваните имоти в цифров и графичен
вид в М 1:1000 за земеделски земи по § 4, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ в землището на гр. Пещера, община
Пещера, във: м. Узун Драгасия (за ПИ с № 012082,
012085, 012097, 012106, 012107, 012108, 012122, 012123,
012166, 012050, 012051, 012053, 012055, 012058, 012015,
012200, 012164, 012019, 012007, 012093, 012037, 012021,
012012, 012258, 012259, 012062, 012068, 012105, 012109,
012110, 012010), м. Дръща (за ПИ с № 036005,
036015, 036050 и 036068), м. Почивалото (за ПИ
с № 037016 и 037007), м. Баташки път (за ПИ
№ 038026), м. Соколски път (за ПИ с № 039022,
039029, 039039, 039047 и 039021), м. Икочово (за
ПИ № 040030, 040080, 040105), м. Агово (за ПИ
№ 025010, 025008, 025011, 025007), м. Шир. ливади
(за ПИ № 126018, 126017), м. Свети Спас (за ПИ
№ 042027, 042018, 042016, 042014, 042010, 042008,
042005, 042004, 042003, 042001), м. Дъбравата (за
ПИ № 013110, 013082, 013138, 013163, 013037, 013060),
м. Църнево – Пъдарница (за ПИ № 023092, 023193,
023225), м. Потока (за ПИ № 007104), м. Долна
Бялча (за ПИ № 010008), м. Голяма страна (за ПИ
№ 010045, 020036, 020031, 020024, 020151, 020089),
м. Горна Бялча (за ПИ № 018031), м. Чала (за
ПИ № 001051, 012010) по КВС за землището на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Пещера.
11297
9. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване на поземлени имоти
с идентификатори 164007, 000167 и 066002 по КВС
на землището на с. Видраре, община Правец, с
отреждане: „За ВЕЦ, изравнител и обслужващи
дейности – административни, битови и производствени сгради и съоръжения“ в ПИ 164007; „За
изравнител и техническа инфраструктура“ в ПИ
066002 и ПИ 000167, и за ПУП – парцеларен план
за кабелна линия 20 kV, засягащ поземлени имоти
с идентификатори 000167, 000564, 059003, 059005
и 059010 по КВС на землището на с. Видраре,
община Правец – към обект МВЕЦ „Видраре“.
Проектите се намират в сградата на Община
Правец и могат да бъдат разгледани от всички
заинтересовани лица. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проектите до общинската администрация – Правец.
11338
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358. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересованите, че са изработени помощен
план и план на новообразуваните имоти на земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местностите
Лозище, Страната, Валого, Върбица, Долни Върбици в землището на с. Радибош. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на Община Радомир.
11446
31. – Община Рудозем на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за яз.
„Пловдивци“ и пречиствателна станция за питейни води в землището на с. Пловдивци, община
Рудозем. Проектът ще бъде на разположение на
заинтересованите в кметството на с. Пловдивци
от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до деловодството
на общинската администрация – Рудозем.
11444
31. – Община Тетевен, отдел „ТСУ и ИД“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обект: „Складовопреработваща база за събиране и преработване
на плодове“ в поземлен имот № 72343.16.315 по
кадастралната карта на землището на гр. Тетевен,
община Тетевен, област Ловеч, м. Бърборското. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в
сградата на Община Тетевен, стоя 103.
11337
140. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на главен събирателен колектор „А“ в землищата на гр. Троян
и с. Белиш, община Троян. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. ІІ, стая 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
11336
17. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че във връзка с издадена заповед № ДС 04/0008 от 17.04.2011 г. на областния
управител на област Ямбол относно разрешение
за възлагане изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект на техническата инфраструктура при условията на чл. 124, ал. 4 ЗУТ е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:
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„Кабелна линия – тип подземна: от БКТП (нов
0,4/20 kV) в ПИ 018092 с площ 25,300 дка по КВС
на землището на с. Безмер, община „Тунджа“,
област Ямбол, през землището на с. Безмер,
община „Тунджа“, и землището на гр. Ямбол,
община Ямбол, до РУ СН на подстанция „Златен рог“ – Ямбол“. Трасето на кабелната линия
в частта му на територията на община Ямбол
засяга имоти в регулация и поземлени имоти с идентификатори 87374.61.416, 87374.61.534,
87374.61.517, 87374.61.246, 87374.61.567, 87374.60.542,
87374.60.544, 87374.60.545, 87374.60.539, 87374.60.555,
87374.60.545, 87374.59.549, 87374.59.550, 87374.59.546,
87374.59.550, 87374.57.517, 87374.57.528, 87374.57.517,
87374.57.491, 87374.57.500 и 87374.57.524. Проектът
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 327. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
(в частта му на територията на община Ямбол)
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11339
139. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че изготвен проект на
ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план), за трасе на подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на „Нетуоркс – България“ – ООД, на територията на община Иваново: границата на община Русе – с. Щръклево,
в землището на с. Щръклево, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в оперативното
звено по устройство на територията в Община
Иваново на ет. 1. Възражения се подават на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11340

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК събощава, че е постъпило оспорване от „ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД,
против мълчалив отказ на ДКЕВР да утвърди цени
на топлинна и електрическа енергия от комбинирано производство, предложени със заявление
вх. № Е-14-49-10 от 31.03.2011 г., и против решение
№ Ц-21 от 29.06.2010 г. на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г., на пределни цени на
топлинна енергия и определяне ценови период
от регулаторния период, по което е образувано
адм. д. № 9331/2011 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение, което
е насрочено за 25.01.2012 г. от 11 ч.
11375
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че са постъпили жалби от „Български фармацевтичен съюз“ – София; Величка Севастакиева
Бочкова – Перник, и СНЦ „Национална аптечна
камара“ срещу разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от
Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството,
реда и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти на
Министерството на здравеопазването, по които
е образувано адм.д. № 11974/2011 г. по описа на
Върховния административен съд.
11376
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване на кмета на Община
Айтос на Решение № 615 на Общинския съвет – гр. Айтос, за допълнение на Наредба № 1
от 26.02.2003 г. за определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Айтос по т. 1 от ДР на заседание,
проведено на 04.08.2011 г. и отразено в протокол
№ 43. По оспорването е образувано адм. дело
№ 1887/2011 по описа на А дминистративния
съд – Бургас.
11418
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3351/2011 по описа на ІІ отделение, ХХІХ
състав, по жалба на Станка Ненова Христова
срещу Решение № 3408-7 от 22, 23, 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
№ 10135.2573.150, 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-11-9302/89 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР):
водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4,
6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44. Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок от 1 месец от обнародването на обявлението
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.
11417
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от „Холдинг Харт МКИ“ – ООД, на Решение
№ 3408-7 от протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
план за улична регулация на к.к. Чайка, община
Варна, в частта, с която се засяга ПИ 10135.2571.53
и в частта на предвидената с плана улица от о.т.
513 до о.т. 515. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3356/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
11419
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за оспорване,
предявено от Георги Кателиев Георгиев срещу
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – план за улична регулация на к. к. Чайка, по отношение на имоти с идентификатор
10135.2571.385, 10135.2571.387 и 10135.2571.388,
по което е образувано адм. д. № 3357/2011 по
описа на Административния съд – Варна. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
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къв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
11420
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Иванка Колева Атанасова от Варна на Решение № 3409-7 от протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на СО „Зеленика“ в частта относно ПИ 460.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм.д. № 3250/2011 до
Административния съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което 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.
11421
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3343/2011 по жалба на „Джоб
Интернешънъл“ – ЕООД, представлявано от Айвън Самюел Джоб, срещу Решение № 3408-7 от
22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка (ДВ, бр. 59
от 2011 г.) в частта на предвижданията на плана
относно ПИ с идентификатор № 10135.2571.1018
по кадастралната карта на район „Приморски“,
Варна. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
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като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
„Джоб Интернешънъл“ – ЕООД, представлявано
от Айвън Самюел Джоб.
11422
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 272/2011 по описа на
съда, с предмет на оспорване Заповед № РД-15-889
от 17.08.2011 г. на кмета на Община Сливен, с която
е одобрен ПУП за ПИ 001753, представляващ по
начин на трайно ползване бивш стопански двор, и
ПИ 001751, представляващ земеделска земя (мера)
от землището на с. Глуфишево, община Сливен,
като същите се обединяват след преотреждането
на земеделската земя в неземеделска в един нов
имот с предназначение „За кравеферма“ и „Навес
за телета“, съгласно указания начин на застрояване
върху плана за застрояване. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване
на заявление в същия срок до съда. Заявлението до съда да съдържа реквизитите, изброени
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, а именно: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за български граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на ИАА, както и за
присъединяване към подадената жалба.
11377
Софийският градски съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Хидрокомп
Торн Спринг“ – ООД (н), по т. д. № 1052/2009
на СГС, ТО, VІ-4 състав, да се явят в заседание на 24.10.2011 г. в 10 ч. по т. д. № 4046/2011
на СГС, ТО, VІ-3 състав, образувано по искане
на кредиторите – „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, и „Хидро – Гео Консултинг“ – ЕООД,
по чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Хидрокомп Торн
Спринг“ – ООД (н), по т. д. № 1052/09. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд,
бул. Витоша 2.
11481
Софийският градски съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото съб
рание на „Каварна бей“ – ЕООД, ЕИК 131403541,
със седалище и адрес на управление София 1000,
район „Триадица“, ул. Кърниградска 19, по т.д.
№ 1944/2011, търговско отделение, VІ-14 състав,
да се явят на заседание на 8.11.2011 г. от 9,30 ч. по
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т.д. № 1944/2011 на СГС, VІ-14 състав, образувано
по иск на „Каварна бей“ – ЕООД, за отмяна на
решение на събрание на кредиторите на „Каварна
бей“ – ЕООД, по т. д. № 3198/2010, проведено на
09.05.2011 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, бул. Витоша 2, Съдебна палата.
11506
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 353 по описа за 2010 г., насрочено за
22.02.2012 г. от 9,30 ч. по предявения от Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност иск с правно основание чл. 28,
ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, 8, 9 и 10
ЗОПДИППД срещу Димитър Стоянов Калайджиев
с постоянен адрес Ловеч, ул. Цар Освободител 10,
ап. 21, Виолета Горанова Тодорова-Калайджиева с
постоянен адрес Ловеч, ул. Цар Освободител 10,
ап. 21, Горан Димитров Стоянов с постоянен адрес
Ловеч, ул. Цар Освободител 10, ап. 21, Мартин Димитров Стоянов с постоянен адрес Ловеч, ул. Цар
Освободител 10, ап. 21, „Каимекс“ – ООД, Ловеч,
в ликвидация, с ЕИК 110002755, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Княз Имеретински 105, представлявано в процеса от особения
му представител адв. Спиридонова – АК – Ловеч,
и „Товарни превози“ – ЕООД, Ловеч, в ликвидация, с ЕИК 110545701, със седалище и адрес на
управление Ловеч, Северна индустриална зона,
ул. Цар Освободител 10, представлявано от Стела
Тошкова Досева – ликвидатор, във връзка с допуснатото с определение от 21.09.2011 г. изменение
на иска по реда на чл. 214 ГПК, с включване на
ново имущество, а именно – за отнемане в полза
на държавата и на:
– от „Каимекс“ – ООД, в ликвидация, Ловеч, с
ЕИК 110002755, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Княз Имеретински 105, представлявано
от адв. Спиридонова – ЛАК, на основание чл. 6
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД следните
моторни превозни средства:
1. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „CBR250R“,
рама № MC171012891, двигател № MC14E1032927,
първоначална регистрация – 1987 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
2. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „CBR250R“,
рама № MC191000211, двигател № MC14E1050249,
първоначална регистрация – 1988 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
3. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „CBR250R“,
рама № MC191020040, двигател № MC14E1070067,
първоначална регистрация – 1988 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
4. Мо т о ц и к л е т, м а р к а „ Я м а х а“, м о д е л
„FZR250R“, рама № 2KR139389, двигател № 1HX,
първоначална регистрация – 1987 г.; дата на
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покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
5. Мо т о ц и к л е т, м а р к а „ Я м а х а“, м о д е л
„FZR250R“, рама № 2KR172439, двигател № 1HX,
първоначална регистрация – 1987 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
6. Мо т оц и к ле т, м а рк а „С у з у к и “, мод е л
„GSX 250R“, ра ма № GJ72 A10 0189, д ви гат ел
№ J703100297, първоначална регистрация – 1987 г.;
дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на
стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни
заплати. Пазарната оценка на посоченото МПС
към 31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
7. Мотоцик лет, марка „Кавазак и“, модел
„ZZR-250“, рама № EX250H054607, двигател
№ EX 250EE136608, п ървонача л на рег ис т рация – 1987 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
13.03.2003 г. е на стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни заплати. Пазарната оценка на
посоченото МПС към 31.08.2011 г. е в размер
8532 лв.
8. Мотоциклет, марка „Сузуки“, модел „GSX250“,
рама № GJ71C109966, двигател № J702109723, първоначална регистрация – 1986 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото
МПС към 13.03.2003 г. е на стойност 10 412 лв.
или 95 минимални работни заплати. Пазарната
оценка на посоченото МПС към 31.08.2011 г. е в
размер 8532 лв.
9. Мотоциклет, марка „Ямаха“, модел „VIRAGO
250“, рама № YM3DM067658, двигател № 3DM,
първоначална регистрация – 1994 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
10. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „VT250F“,
рама № MC08108560S, двигател № MC08E1085632,
първоначална регистрация – 1987 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
11. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „VT250F“,
рама № MC151006624, двигател № MC15E1006577,
първоначална регистрация – 1986 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
12. Мо т оц и к ле т, марк а „С у зу к и“, модел
„RG250GAMMA“, рама № GJ21A112065, двигател
№ J201112373, първоначална регистрация – 1988 г.;
дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на
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стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни
заплати. Пазарната оценка на посоченото МПС
към 31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
13. Мо т оц и к ле т, марк а „К а ва за к и“, мо дел „KR250“, рама № KR250A002775, двигател
№ K R 250A E0 02860, п ървонача лна рег ист рация – 1988 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
13.03.2003 г. е на стойност 10 412 лв. или 95
минимални работни заплати. Пазарната оценка
на посоченото МПС към 31.08.2011 г. е в размер
8532 лв.
14. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „VFR400R“,
рама № NC211013621, двигател № NC13E1043717,
първоначална регистрация – 1990 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
15. Мо т оц и к ле т, м арк а „ Я м а х а“, моде л
„FZR400R“, рама № IWG043574, двигател № 1WG,
първоначална регистрация – 1988 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
16. Мо т оц и к ле т, м арк а „ Я м а х а“, моде л
„VIR AGO 400“, рама № 2NT034492, двигател
№ 26M, първоначална регистрация – 1993 г.; дата
на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на
посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
17. Мо т оц и к ле т, марк а „С у зу к и“, модел
„GSX R40 0“, рама № GK73A104062, двигател
№ K707103989, първоначална регистрация – 1988 г.;
дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на
стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни
заплати. Пазарната оценка на посоченото МПС
към 31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
18. Мотоциклет, марка „Кавазаки“, модел
„Z Z R40 0“, рама № Z X40 0K0 0 0184, д ви гат ел
№ Z X40 0K E0 0 0214, п ървонача л на рег ис т рация – 1989 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
13.03.2003 г. е на стойност 10 412 лв. или 95
минимални работни заплати. Пазарната оценка
на посоченото МПС към 31.08.2011 г. е в размер
8532 лв.
19. Мотоциклет, марка „Кавазаки“, модел
„Z Z R4 0 0 “, ра ма № Z X4 0 0K017853, д ви гат ел
№ Z X40 0K E011822 , п ървонача л на рег ис т рация – 1991 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
13.03.2003 г. е на стойност 10 412 лв. или 95
минимални работни заплати. Пазарната оценка
на посоченото МПС към 31.08.2011 г. е в размер
8532 лв.
2 0. Мо т оц и к ле т, м арк а „ Я ма х а“, моде л
„SRX400“, рама № 1JL033994, двигател № 5Y7,
първоначална регистрация – 1987 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
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10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
21. Мотоциклет, марка „Кавазаки“, модел
„XANXAS400“, рама № ZR400D003070, двигател № ZX400GE037396, първоначална регистрация – 1994 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е
на стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни
заплати. Пазарната оценка на посоченото МПС
към 31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
22 . Мо т оц и к ле т, марк а „ Хон да“, моде л
„STEED400“, рама № NC261313931, двигател
№ NC 2 5 E1 5142 3 6 , п ъ р в о н ач а л н а р е г и с т р а ция – 1996 г.; дата на покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е
на стойност 10 412 лв. или 95 минимални работни
заплати. Пазарната оценка на посоченото МПС
към 31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
23. Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „VF750“,
рама № RC151008299, двигател № RC07E1019953,
първоначална регистрация – 1998 г.; дата на
покупка – 13.03.2003 г. Пазарната оценка на посоченото МПС към 13.03.2003 г. е на стойност
10 412 лв. или 95 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на посоченото МПС към
31.08.2011 г. е в размер 8532 лв.
При условията на евентуалност – в случай че
моторните превозни средства са отчуждени, да се
отнемат сумите от продажбата им по пазарни цени
към момента на тяхното отчуждаване, а именно:
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „CBR250R“, рама № MC171012891,
двигател № MC14E1032927, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „CBR250R“, рама № MC191000211,
двигател № MC14E1050249, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „CBR250R“, рама № MC191020040,
двигател № MC14E1070067, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Ямаха“, модел „FZR250R“, рама № 2KR139389,
двигател № 1HX, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Ямаха“, модел „FZR250R“, рама № 2KR172439“,
двигател № 1HX, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Сузуки“, модел „GSX250R“, рама № GJ72A100189,
двигател № J703100297, в размер 8532 лв.;
– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
марк а „К а ва з а к и“, моде л „ Z Z R-2 50 “, ра ма
№ EX250H054607, двигател № EX250EE136608,
в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Сузуки“, модел „GSX250“, рама № GJ71C109966,
двигател № J702109723, в размер 8532 лв.;
– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
марка „Ямаха“, модел „V IR AGO 250“, рама
№ YM3DM067658, двигател № 3DM, в размер
8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „VT250F“, рама № MC08108560S,
двигател № MC08E1085632, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „VT250F“, рама № MC151006624,
двигател № MC15E1006577, в размер 8532 лв.;
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– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
марка „Сузуки“, модел „RG250GAMMA“, рама
№ GJ21A112065, двигател № J201112373, в размер
8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Кавазаки“, модел „KR250“, рама № KR250A002775,
двигател № KR250AE002860, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „VFR400R“, рама № NC211013621,
двигател № NC13E1043717, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Ямаха“, модел „FZR400R“, рама № IWG043574,
двигател № 1WG, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Ямаха“, модел „VIRAGO 400“, рама № 2NT034492,
двигател № 26M, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Сузуки“, модел „GSXR400“, рама № GK73A104062,
двигател № K707103989, в размер 8532 лв.;
– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
м арк а „К а в а з а к и “, моде л „ Z Z R4 0 0 “, р а м а
№ ZX400K000184, двигател № ZX400KE000214,
в размер 8532 лв.;
– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
м арк а „К а в а з а к и “, моде л „ Z Z R4 0 0 “, р а м а
№ ZX400K017853, двигател № ZX400KE011822, в
размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка „Ямаха“, модел „SRX400“, рама № 1JL033994,
двигател № 5Y7, в размер 8532 лв.;
– су мата от прода жбата на мотоцик лет,
марка „Кавазаки“, модел „XANXAS400“, рама
№ ZR400D003070, двигател № ZX400GE037396,
в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „STEED400“, рама № NC261313931,
двигател № NC25E1514236, в размер 8532 лв.;
– сумата от продажбата на мотоциклет, марка
„Хонда“, модел „VF750“, рама № RC151008299,
двигател № RC07E1019953, в размер 8532 лв.
В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат по реда на чл. 29 ЗОПДИППД да предявят
претенциите си върху описаното имущество.
11192
Ямболският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 371/2011 г., насрочено за 16.02.2012 г.
в 10 ч. по предявен иск от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност чрез председателя є Тодор Коларов с
правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
срещу: 1. Николай Ганев Димов и 2. Даниела
Господинова Димова, двамата от Ямбол, ул.
Георги Сава Раковски 58, ет. 2, ап. 6; 3. Галин
Николаев Димов от Ямбол, ул. Николай Петрини
37, вх. А, ет. 1, ап. 2; и 4. ЕТ „Дана – Даниела
Тончева“, ЕИК 128018051, със седалище и адрес
на управление Ямбол, кв. Възраждане, бл. 34,
вх. Б, ет. 3, ап. 13, за отнемане в полза на държавата на основание чл. 4 във връзка с чл. 9 и
10 ЗОПДИППД от ответниците на имущество
на обща стойност 332 417 лв., а именно:
От Николай Ганев Димов и Даниела Господинова
Димова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД:
– нива в м. Хаджийска чешма, землището
на Ямбол, с площ 3,749 дка, четвърта категория,
парцел 48, съставляваща имот № 051048 по плана
за земеразделяне, при граници: имот № 051049,
имот № 051047, имот № 000488, имот № 051050;
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– 45/232 ид. части от поземлен имот, намиращ
се в Ямбол, ул. Матвей Вълев 70, с идентификатор
№ 87374.531.178 с площ 152 кв. м и № 87374.531.179
с площ 292 кв. м, които са идентични с имот
със стар идентификатор УПИ № ХV-1902, 1903 в
кв. 97 по плана на града, с обща площ 429 кв. м,
при съседи: № 87374.531.177, № 87374.531.180,
№ 87374.531.82, заедно с построените в поземлен имот № 87374.531.178 с площ 152 кв. м и
стар идентификатор № 1902 жилищна сграда с
идентификатор № 87374.531.178.1 с площ 25 кв. м,
жилищна сграда с идентификатор № 87374.531.178.2
с площ 32 кв. м по кадастралната карта и с площ
36,20 кв.м по документ за собственост и избена
стая с площ 16 кв. м;
– 13,30/314 и д. част и от поземлен имот
в Ямбол, ул. Раковски 58, с идентификатор
№ 87374.541.27, целият с площ 314 кв. м по кадастралната карта, съставляващ УПИ VІ в кв. 84 по
плана на Ямбол, при съседи на имота: имоти с
идентификатори: № 87374.541.100, № 87374.541.26,
№ 87374.541.28, № 87374.541.96, № 87374.541.1, заедно с апартамент № 6 на ул. Георги Сава Раковски 58, ет. 2, с идентификатор № 87374.541.27.1.6
по кадастралната карта, със застроена площ
77,16 кв. м, състоящ се от бокс, дневна, трапезария, две спални, баня-тоалетна, тераса и
коридор, заедно с 4,22 % ид. части от общите
части на сграда с идентификатор № 87374.541.27.1
и от правото на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 87374.541.27, при граници на
апартамента: на същия етаж – № 87374.541.27.1.5,
под о б ек т а – № 8 7374. 541.27.1. 3, н а д о б екта – № 87374.541.27.1.9;
– 6/24 ид. части от поземлен имот с идентификатор № 87374.531.320 в Ямбол, ул. Съединение 18,
с площ 160 кв. м по доказателствен акт, а по скица – с площ 154 кв. м, съставляващ парцел V-2145
в кв. 115 по плана на Ямбол, заедно с жилищна
сграда с идентификатор № 87374.531.320.3 със ЗП
51 кв. м по скица, а по доказателствен акт – с
площ 62 кв. м, и всички подобрения в имота, при
граници на поземления имот: № 87374.531.318,
№ 87374.531.319, № 87374.531.321, № 87374.531.423;
– 9/10 ид. части от 1/4 ид. части от поземлен
имот с идентификатор № 87374.531.352 с площ 312
кв. м по скица, а по нотариален акт – 310 кв. м, в
Ямбол, ул. Съединение 15, заедно с 1/4 ид. части
от изградените в този имот: жилищна сграда с
идентификатор № 87374.531.352.1 със ЗП 50 кв. м,
сграда с идентификатор № 87374.531.352.3 – 23 кв.
м, сграда с идентификатор № 87374.531.352.2 – 4
кв. м, и сграда с идентификатор № 87374.531.352.4
с площ 21 кв. м, при граници: поземлени имоти с
идентификатори: № 87374.531.356, № 87374.531.346,
№ 87374.531.351, № 87374.531.354, № 87374.531.353;
– 9/10 ид. части от 9/144 ид. части от дворно
място, представляващо самостоятелен поземлен
имот с идентификатор № 87374.540.60 с площ
305 кв. м по нотариален акт, а по скица – 321
кв. м, в Ямбол, ул. Панайот Хитов 20, заедно
с изградената в този имот масивна жилищна
сграда на два етажа с площ 80 кв. м, представляваща самостоятелен обект с идентификатор
№ 87374.540.60.1, при граници: поземлени имоти
с идентификатори: № 87374.540.58, № 87374.540.59,
№ 87374.540.61, № 87374.540.39;
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– лек автомобил марка и модел „Мерцедес
230“ с рег. № У 0121 А, рама № 12302312139476,
двигател № 11595412054027;
– лек автомобил марка и модел „Волга ГАЗ
3102“ с рег. № У 0226 А, рама № 19113, двигател
№ 91649;
– лек автомобил марка и модел „Опел Омега“
с рег. № У 4812 Н, рама № WOL000016Н1165744,
двигател № 20SE14060320.
От Галин Николаев Димов на основание чл. 8
ЗОПДИППД:
– апартамент № 58 в Ямбол, ж.к. Хале,
бл. 12, вх. А, ет. 15, построен върху държавна
земя, квартал 311, състоящ се от кухненски бокс,
стая и сервизни помещения, със застроена площ
32,09 кв. м и принадлежащото таванско помещение № 8 с полезна площ 4,15 кв. м, заедно с
0,621 % ид. части от общите части на сградата,
при съседи на жилището: апартамент № 57, коридор и апартамент № 59.
От Николай Ганев Димов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– наличната сума по транзитна разплащателна сметка № BG30 ТТВВ 9400 1523 8121 31
при „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, клон
Бургас, ведно с лихвата по нея, с титуляр Николай Ганев Димов;
– наличната сума по спестовен влог № BG
15 KORP 9220 40 18582601 при „Корпоративна
търговска банка“ – АД, ФЦ – Ямбол, ведно с
лихвата по нея, с титуляр Николай Ганев Димов;
– наличната сума по разплащателна сметка
№ BG81R ZBB91551081788010 при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Николай Ганев Димов;
– наличната сума по разплащателна сметка
№ BG 42RZВВ91551481788000 при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Николай Ганев Димов.
От ЕТ „Дана – Даниела Тончева“, ЕИК 128018051,
на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– наличната сума по банкова сметка № BG
29 SOMB 9130 10 241625 01 при „Общинска банка“ – АД, ФЦ – Ямбол, ведно с лихвата по нея,
с титуляр ЕТ „Дана – Даниела Тончева“, ЕИК
128018051;
– наличната сума по картова сметка по издадена кредитна карта № BG18RZBB91554062700703
при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно
с лихвата по нея, с титуляр ЕТ „Дана – Даниела
Тончева“, ЕИК 128018051;
– наличната сума по разплащателна сметка
№ BG77R ZBB91551062700713 при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно с лихвата по
нея, с титуляр ЕТ „Дана – Даниела Тончева“,
ЕИК 128018051.
От Даниела Господинова Димова на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– н а л и ч н а т а с у м а п о б а н ко в а с м е т к а
№ BG52BPBI 79421062661601 при „Юробанк И
Еф Джи“ – АД, ведно с лихвата по нея, с титуляр
Даниела Господинова Димова;
– наличната сума по разплащателна сметка
№ BG80R ZВВ91551402755208 при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Даниела Господинова Димова;
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– наличната сума по разплащателна сметка
№ BG92R ZBB91551002755219 при „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Ямбол, ведно с лихвата по
нея, с титуляр Даниела Господинова Димова.
От Николай Ганев Димов и Даниела Господинова
Димова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД:
– сумата 365 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на жилище,
в Ямбол, ж.к. Стара планина, бл. 2, вх. Д, ет. 7,
ап. 104, с площ 41 кв. м;
– сумата 7130 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на 1/2 ид.
част от отстъпено право на строеж върху дворно
място в Ямбол, ул. Капитан Петко войвода, 14, с
площ 310 кв. м – урегулирано, и 336 кв. м – не
урегулирано, заедно с построените жил. сграда
и салма с обща застроена площ 70 кв. м и гараж
15 кв. м;
– сумата 34 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
мелница – масивна триетажна сграда с обща
застроена площ 765 кв. м, с прилежащата земя
1555 кв. м, трета категория, извън регулация, в
с. Маломир, област Ямбол;
– сумата 28 200 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на 500/578
ид. части от дворно място, цялото 578 кв. м, съставляващо УПИ І – 4432, кв. 36 „А“, в Ямбол, ул.
6 септември 74, ведно с построената в дворното
място еднофамилна жилищна сграда 30 кв. м;
– сумата 11 420 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на земеделска земя в м. Гол баир, им. № 136 в землището
на с. Дражево, област Ямбол, с площ 0,530 дка;
– сумата 7350 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „БМВ 735“ с рег. № У
4728 АА, рама № WBAGB310801625522, двигател
№ 346KB40824002.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.02.2012 г. от 10 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Съдът указва на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното в обявлението имущество,
че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене
по делото пред първата инстанция.
11255
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 700/2004 за „Тамара“ – ООД: заличава като
съдружник Томас Джордж Ууд; вписва дружеството като „Тамара“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Рита Анн Ууд.
15977
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 457/2004 за „Нидо“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Диан Александров Стоянов; вписва дружеството като „Нидо“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Валентинов Ненов; заличава досегашния
адрес на управление и вписва нов – Добрич, ул.
Батак 17; вписва учредителен акт на дружеството.
15978
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 281/2004 за „Уилиамс“ – ЕООД: заличава
досегашния адрес на управление; вписва нов адрес на управление – Балчик, вилна зона „Сборно
място“, ул. Пета 17.
15979
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 226/2004 за „Авангард – 109“ – ЕООД: вписва
като съдружник Обретен Петров Обретенов;
вписва дружеството като „Авангард – 109“ – ООД;
вписва нов адрес на управление – Балчик, ул.
Петър Берон 1, ет. 2; вписва нов дружествен
договор на дружеството.
15980
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1043/2005 за „Браво“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Йорданка Георгиева Димитрова;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Магдалена Рускова Илиева; заличава досегашния предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
вкл. трудово посредничество, производство на
потребителски стоки и услуги, изработване и
монтаж на камини и други отоплителни уреди
и инсталации, изработка и монтаж на външни
и вътрешни щори, сенници и др., хотелиерски,
туристически, рекламни, комунално-битови и
други услуги в сферата на обслужването, покупка,
стреж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, ресторантьорство, хотелиерство и
туристически услуги; заличава досегашния адрес
на управление и вписва нов адрес – Добрич, ул.
Кокиче 3; вписва актуализиран учредителен акт.
15981
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 908/2004 за „1 Герман аква – тех“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Карл Хайнц Ян; вписва като едноличен собственик
и управител Сабине Хансен; вписва приемането
на учредителен акт на новия едноличен собственик на капитала.
15982
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 947/2004 за „Медицински център – Тервел“ – ЕООД: заличава като управител Вичо
Димитров Кожухаров; вписва като управител
Георги Колев Момчев.
15983
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 727/2006 за „Аббакас риал истейтс“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Али А А
Х Алсафар; дружеството се управлява и представлява от управителите Насър Х М Хасан и
Ахмад А Г Х Х М Алкатаран само заедно; вписва
актуализиран дружествен договор.
15984
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 295/2006 за „Аспи“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и упра-
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вител Димитър Иванов Димитров; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Кера Стойчева Иванова; вписва актуализиран
учредителен акт.
15985
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 958/2004 за „Фонтана“ – ЕООД: вписва
като съдружници Веселин Петров Василев и Веселин Веселинов Василев; вписва като седалище
и адрес на управление – Добрич, пл. Демокрация,
кафе „Фонтана“; вписва дружеството като „Фонтана“ – ООД; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Виолета Иванова Луканова.
15986
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1129/2004 за „Албена експорт“ – ООД:
вписва допълване на предмета на дейност с:
„транспортна дейност, рент-а-кар, превоз на
стоки, хора и товари в страната и в чужбина със
собствен и/или нает транспорт, сделки със земя,
обработка на земеделска земя със собствена или
наета техника, арендуване с лична или наета техника, търговия със зърно и зърнени храни (след
лицензиране), продажба на компютърна техника
и софтуер, изготвяне на програмни продукти“.
15987
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1251/2004 за „Малъки Глоувър“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала Малъки Глоувър; вписва като едноличен
собственик на капитала Шон Глоувър; вписва
актуализиран учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от вписания управител
Малъки Глоувър.
15988
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1330/2004 за „Шабла Пропърти“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Красимир Любенов Кръстев; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Ирина Александрова Кръстева; вписва нов
учредителен акт.
15989
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1389/2004 за „Бест Крист“ – ООД: вписва
като съдружник Кръстьо Манев Радушев; заличава като съдружник Велислава Дикова Радушева;
вписва приемането на нов дружествен договор.
15990
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 820/2005 за „Уест – 2003“ – ООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Варна на Балчик, вилна зона „Сборно място“,
кв. 21 № IX-62.
15991
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 878/2005 за „Град и село“ – ООД: вписва
промяна в адреса на управление от Добрич, ул.
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Д. Списаревски 2, вх. Б, ап. 4, на Добрич, ул.
Иларион Макариополски 25; вписва актуализиран
дружествен договор.
15992
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 980/2005 за „Агрофлайимпекс“ – АД, Добрич:
заличава като член на съвета на директорите
Йордан Антонов Белчев; вписва като член на
съвета на директорите Любен Атанасов Вълков.
15993
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1079/2005 за „Азизал“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Христо Василев Недков;
вписва дружеството като „Азизал“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Валентин Евгениев Върбанов; вписва нов писмен
акт на едноличния собственик на капитала.
15994
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1059/2005 за „Ти и исие“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Силвия Иванова Христова;
вписва дружеството като „Ти и исие“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Милена Недкова Василева; вписва нов писмен
акт на едноличния собственик на капитала.
15995
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ вписва по ф.д. № 39/2004 прекратяване и обявяване в ликвидация на „Бисер хотел“ – ЕООД,
със срок на ликвидация 6 месеца; вписва като
ликвидатор Бисерка Димитрова Велева.
15996
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 42/2004 за „Европа“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление от Добрич, Градски парк,
ресторант „Лебеда“, на Добрич, ул. Ален мак 16.
15997
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 140/2004 за „БГ транс метал“ – ООД:
заличава като съдружник Анастасия Георгиева
Вангелова; вписва като съдружник и съуправител
Георги Стоянов Вангелов, който ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписания
управител Банко Павлов Банков; вписва приемането на актуализиран дружествен договор.
15998
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1338/2006 за „СБХ импорт – експорт“ – ООД:
вписва като съдружник Сибел Себайдинова Халилова; заличава като съдружник Бирсен Мустан
Марем; заличава като управител Седат Рюстем
Изет; вписва като управител Сибел Себайдинова
Халилова; вписва приемането на нов дружествен
договор.
15999
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 70 от 10.03.2008 г. по ф. д. № 1026/95 вписва
в търговския регистър заличаване на „Белиад“ – ЕООД, Пазарджик.
15034
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 71 от 11.03.2008 г. по ф. д. № 1453/99 вписва в
търговския регистър прехвърляне чрез покупкопродажба на търговското предприятие ведно с
фирмата от едноличен търговец Кузман Атанасов
Маринков с фирма ЕТ „Наско – Кам – Кузман
Маринков“, с. Момина клисура, област Пазарджик
(рег. по ф. д. № 10/91 на ПОС), на едноличен
търговец Атанас Кузманов Маринков, с фирма
ЕТ „Маринков – Атанас Маринков“, с. Момина
клисура, област Пазарджик.
15035
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1662 от 10.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 835/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Матеко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Бяга, ул. Девета № 30, с
предмет на дейност: производство на матраци и
спално бельо, производство и търговия с мебели,
търговия с всякакви стоки, строителство, транспорт в страната и в чужбина, спедиционна дейност,
авторемонтни и сервизни услуги на транспортни
средства, комунални услуги, електронна техника,
сервиз и проектиране на такава техника, производство на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен и всякакъв друг вид, покупка, строеж
и продажба на недвижими имоти, консултантски
услуги, комисионна и складова дейност, търговско
представителство и посредничество, издателска
и печатарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, счетоводни услуги, придобиване на
дялове и акции от други дружества и предприятия, външнотърговски и всякакви други сделки,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., със
съдружници Василка Димитрова Бакалова и
Костадин Илиев Илиев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
15455
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 491, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение № 138 от 1.VІІ.2008 г. по ф. д.
№ 1162/20 0 0 вп исва в т ърг овск и я рег ис т ър
промени за „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ – АД, Пазарджик;
допуска прилагането по ф. д. № 1162/2000 на
представения годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик“ – АД, Пазарджик, проверен
от дипломирания експерт-счетоводител и приет
от ОС на акционерите на 4.VІІ.2007 г.
15726
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 491, ал. 2 ГПК (отм.) и чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение № 134 от 25.VІ.2008 г. по ф. д.
№ 1304/98 вписва в търговския регистър промени
за „Пазарджик СТ“ – АД, Пазарджик: допуска
прилагането по ф. д. № 1304/98 на представения
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Пазарджик
СТ“ – АД, Пазарджик, проверен от дипломирания
експерт-счетоводител и приет от ОС на акционерите на 07.ХІІ.2007 г.
15858
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1947
от 21.ІХ.2007 г. по ф. д. № 2113/95 вписа в търговския регистър промяна за „Томекс“ – ЕООД,
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гр. Белово: заличава едноличния собственик на
капитала „Бизнес консулт 58“ – ЕООД, поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва като
нов едноличен собственик на капитала Атанас
Свободанов Панайотов, който е и управител и
представляващ дружеството.
15901
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 43 от
13.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 350/90 вписа прехвърлянето чрез продажба на търговското предприятие
ЕТ „Лортън – Людмила Илиева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Лортън“ – ЕООД.
15036
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 154, ал. 1, т. 5 и
чл. 266, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 807 от
5.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 342/99 промени за „Геострой“ – ООД, Перник: деноминира
капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на
5100 лв., разпределен в 102 дяла, всеки от които
на стойност 50 лв.; вписва поемане чрез наследяване на дружествения дял (34 дяла с номинална
стойност на всеки дял по 50 лв.) на починалия
Олег Величков Александров от съпругата му Мая
Симеонова Александрова; вписва прекратяването
на „Геострой“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Луганск 61, и го обявява
в ликвидация, с ликвидатор Йорданка Петрова
Михайлова и със срок на ликвидация 2 месеца
от вписване на решението.
15037
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2979 от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1406/2002 вписа прехвърлянето на фирмата и търговското предприятие като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Петър Пешов
Гърньовски с фирма „ПСМ – Петър Гърньовски“
на Мариана Русинова Гърневска и я вписа като
едноличен търговец с фирма „ПСМ – Мариана
Гърневска“.
15038
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 2183 от 24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 71/2002 вписа
заличаването от търговския регистър на „Карина“ – ЕООД, Плевен.
15039
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2163
от 20.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1447/98 вписа промени за „Плевен – строймонтаж“ – ООД, Плевен:
заличава като съдружник в дружеството Емил
Валентинов Иванов; вписа промени в дружествения договор на дружеството съгласно решение
на ОС на съдружниците от 9.V.2007 г.
15040
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 127 от 28.І.2008 г. по ф. д. № 324/98
вписа промени за „ДСИ Елинвест“ – ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5
млн. лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник и
управител на дружеството Петър Пешов Гърневски
и вписа за съдружник и управител в дружеството
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Мариана Русинова Гърневска; вписа промени в
дружествения договор съгласно решение на ОС
на съдружниците от 3.ХІІ.2007 г.; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Мариана Русинова Гърневска.
15041
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 809 от 7.VІ.2006 г. по ф. д. № 4567/91 допуска
прилагането на представения годишен финансов
отчет за 2005 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен, приет от едноличния
собственик на капитала на дружеството.
15042
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1647
от 4.VІІ.2007 г. по ф. д. № 4567/91 допуска прилагането на годишния финансов отчет за 2006 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Плевен.
15043
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1207 от 17.V.2007 г. по ф. д. № 582/97 допуска
прилагането на годишните счетоводни отчети за
2005 и 2006 г. на „Технология на металите“ – АД,
Плевен, приет от ОС на акционерите, проведено
на 4.V.2007 г.
15044
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 157 от
6.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1238/96 вписа заличаване
от търговския регистър на „Торнадо“ – ЕООД,
Пордим, поради приключила ликвидация.
15045
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2554 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1254/99 допуска прилагането на годишния финансов отчет за
2006 г. на „Янита“ – АД, Плевен, приет от ОС
на акционерите на 26.Х.2007 г.
15046
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1694
от 6.VІІ.2007 г. по ф. д. № 1508/2000 допуска прилагането на проверения и приет от ОС на съдружниците на 20.VІ.2007 г. годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Полина – 2000“ – ООД, Плевен.
15047
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 150
от 18.II.2008 г. по ф.д. № 18/2008 открива партида
в регистъра на търговските дружества на „Сейлинг
Хат Естейтс“ – ООД (рег. по ф.д. № 2446/2006 на
ОС – Варна), със седалище и адрес на управление
Червен бряг, ул. Генерал Гурко 9.
15048
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 146
от 15.II.2008 г. по ф.д. № 14/2008 открива партида
в регистъра на търговските дружества на „Маги
2002“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 3107/2002 на СГС),
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Захари Зограф 20а.
15049
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 177 от
26.III.2008 г. по ф.д. № 1515/2002 вписа промени
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за „Норд ойл“ – ЕООД, Плевен: заличава като
управител на дружеството Павлина Тодорова
Иванова.
15050
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 32 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1304/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Динамик ТСМ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Републиканска
16, вх. Б, ап. 1, с предмет на дейност: вътршна и
външна търговия, реекспорт, изработка на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лизингови и
сделки с интелектуална собственост, производство,
преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, аквакултури, рибовъдство,
пчеларство, маркетингова, консултантска дейност,
хотелиерски, ту роператорски и ту рагентски,
туристически, ресторантьорски, транспортни
услуги, хидромелиоративна, пътностроителна
дейност, ремонт на пътнотранспортни машини
и двигатели с вътрешно горене, рекултивация и
възстановяване на пътища, пътни съоръжения,
кариери, речни корита, язовири, строителство,
предприемачество, ремонт, покупка, строеж,
обзавеждане и търговия с недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Диана Райнова Димитрова, Димитър Маринов
Димитров и Илия Райнов Христов и се управлява
и представлява от Диана Райнова Димитрова и
Димитър Маринов Димитров заедно и поотделно.
15051
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1415 от 14.VI.2007 г. по ф.д. № 332/2000 допуска прилагането на проверения от дипломиран
експерт-счетоводител и приет от общото събрание на акционериете на 18.V.2007 г. годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Водно строителство
2000“ – АД, Плевен.
15522
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2634 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1136/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Регрес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 97, вх. В, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: добив, преработка и транспорт на
дървесина, търговия с дървен материал, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина,
вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос
и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения, на промишлени и непромишлени стоки,
производство, търговия и дистрибуция на стоки
на едро и дребно, рекламна дейност и услуги,
търговско представителство (без процесуално),
строително-ремонтна дейност, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни фирми,
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, с капитал
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5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Митко
Тодоров Спиров.
15523
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1742
от 16.VII.2007 г. по ф.д. № 725/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отоворност „Данимар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 113, вх. В,
ап. 13, с предмет на дейност: търговия с петролни
продукти, транспортни и таксиметрови услуги,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, животновъдство, вътрешно- и външнотърговска дейност с компютърни и програмни
продукти, ноу-хау, търговски марки, промишлени
образци, интелектуална собственост, хранителни,
битови, промишлени, книжарски и канцеларски
стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия (след лиценз), консултантска,
посредническа и импресарска дейност, туристическа и рекламна дейност, комисионна дейност,
спедиционна дейност, издателска и печатарска
дейност, охранителна дейност (след разрешение),
оказионна (без паметници на културата) и антикварна дейност (без предмети с национално значение), обмен на валута (след лиценз), организиране
на забавно-развлекатени и хазартни игри (след
разрешение), ресторантьорство и хотелиерство,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от съдружниците
(управители) Генади Василев Нейков и Ивайло
Давидов Йорданов заедно и поотделно.
15524
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
30.XI.2005 г. по ф.д. № 1135/96 допуска прилагането на проверения и приет със Заповед № РД41-2002 от 10.VIII.2005 г. и протокол от същата
дата на Министерството на земеделието и горите
като орган на държавата, която е едноличен собственик на капитала на дружеството, годишен
счетоводен отчет за 2004 г. на „Агропласмент и
търговия“ – ЕАД, Певен.
15628
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 2 ТЗ с определение № 1539
от 26.VI.2007 г. по ф.д. № 1539/95 допуска прилагането на годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Свежест – 95“ – АД, Плевен, проверен от одитор
и приет от ОС на акционерите на 10.V.2007 г.
15629
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1251 от 4.VIII.2006 г. по ф.д. № 653/2002
допуска прилагането на представения годишен
финансов отчет за 2005 г. на „Кнезим“ – АД,
Кнежа, област Плевен, проверен от дипломиран
експерт-счетоводител, приет от ОС на акционерите на 31.VII.2006 г.
15630
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.III.2005 г. по ф.д. № 231/2002 вписа промени
за „Кемикъл Трейдинг“ – ЕООД, с. Върбица,
област Плевен: вписа придобиването чрез покупка на търговското предприятие на СД „Успех
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2000 – Меразчийска, Бреснишки и сие“ от търговското дружество „Кемикъл Трейдинг“ – ЕООД,
с. Върбица; заличава от търговския регистър СД
„Успех 2000 – Меразчийска, Бреснишки и сие“
(рег. по ф.д. № 30/2000 по описа на Плевенския
окръжен съд) поради прехвърлянето на цялото
предприятие в търговското дружество.
15631
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
10.XI.2004 г. по ф.д. № 1332/93 допуска прилагането на заверения от одитор и приет от едноличния
собственик на капитала „Стройпродукт“ – АД,
Плевен, годишен счетоводен отчет и баланс за
2003 г. на „Стройпродукт“ – ЕООД, Плевен.
15727
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 69 от
10.V.2008 г. на Великотърновския апелативен съд
по в.ф.д. № 85/2008 и ф.д. № 490/2003 за „Енеркемикал“ – ЕООД, на ОС – Плевен, отменя решение
№ 75 от 8.I.2008 г. на Плевенския окръжен съд,
с което е постановен отказ, и вписа увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на
545 000 лв., разпределен на 545 дяла по 1000 лв.,
по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ чрез записване
на нови 540 дяла от едноличния собственик на
капитала Бистра Стилиянова Акова, внесени
изцяло чрез непарична вноска по реда на чл. 73,
ал. 1 ТЗ съгласно учредителния акт на дружеството към 25.VI.2007 г.; прилага учредителния
акт на дружеството, съдържащ всички изменения
и допълнения към 25.VI.2007 г.
15794
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 26.VII.2000 г. по ф.д. № 2967/92 вписа промени
за „Арко Ирис“ – ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.
15859
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 9.V.2006 г. по ф.д. № 2967/92 вписа промени
за „Арко Ирис“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник в дружеството Илиян Василев Михайлов; вписа като съдружник Любимка Йорданова
Михайлова; заличава вписаното седалище и
адрес на управление Плевен, бул. Копривщица
4А, ап. 7; вписа седалище и адрес на управление – гр. Славяново, област Плевен, ул. Димитър
Благоев 16А.
15860
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2152 от 19.IX.2007 г. по ф.д. № 923/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „П Р М лифт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Горталов 8,
с предмет на дейност: монтаж и поддръжка на
асансьори, строително-монтажна дейност, подбор
на персонал, провеждане на семинари, курсове
и обучение на кадри, всички други дейности,
разрешени от закона или за които е получено
разрешение, съгласно изискванията на законодателството, с капитал 5000 лв. Дружеството е
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със съдружници Мария Иванова Минкова, Румен
Ангелов Минков и се представлява и управлява
от управителя Мария Иванова Минкова.
15902
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10367 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5365/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Тандем
геоинженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Йордан Гавазов 37, ет.
2, ап. 3, с предмет на дейност: инженерно-геодезически, картографски и кадастрални дейности и
услуги, строителство, ремонт, покупко-продажба
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или
последващата им продажба, търговия на едро
и дребно с геодезически инструменти, пособия,
материали и консумативи, търговия със стоки
за бита, хранителни стоки и др., транспортна
дейност, превоз на пътници и товари, вътрешно- и външнотърговска дейност – внос и износ,
покупка на стоки или вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
маркетингова, консултантска и проучвателна
дейност, екскурзоводство, туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, комисионни, спедиторски,
складови, лизингови, рекламни, издателски, консултантски дейности, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Тодоров Баев
и Татяна Калоянова Тодорова и се представлява
и управлява от Димитър Тодоров Баев.
15052
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9678 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5024/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лира транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2,
с предмет на дейност: вътрешен и международен
транспорт, превози на пътници и стоки във и извън
страната (след снабдяване със съответен лиценз),
спедиторска дейност, производство, вътрешна и
външна търговия с хранителни стоки, стоки на
бита, промишлеността, селското стопанство, с
автомобили и резервни части за тях, със строителни материали, с облекла, спортни стоки, с
хардуерни и програмни продукти и консумативи
за тях, вкл. с високоалкохолни напитки, вина и
цигари (след снабдяване със съответен лиценз),
авторемонтни и автотенекед ж ийск и усл у ги,
дърводобив и дървообработване, моделиерство,
дизайнерство, представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, складова, лизингова, рекламна, строително-ремонтна дейност, таксиметрови, информационни и други услуги и всякаква
друга дейност, за която няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Рангел
Спасов Спасов.
15053
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 536 от 6.III.2008 г. по ф.д. № 5843/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сардиния – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. 6-ти септември 177,
с предмет на дейност: търговско-икономическа
дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство
на чуждестранни лица в страната и в чужбина,
рекламна и издателска дейност, оказионна и комисионна търговия, хотелски и ресторантьорски
услуги, консултантски и маркетингови услуги,
транспортна дейност и таксиметрови услуги и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Антон
Георгиев Тонов.
15054
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 527 от
28.II.2008 г. по ф.д. № 5940/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Право – Цветанка Ботева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Йоаким Груев
36, с предмет на дейност: консултантски услуги и
работа по проекти, изготвяне на правни анализи,
маркетингови проучвания и търговски сделки с
всякакви средства за производство, недвижими
имоти, средства за потребление, материали и
други стоки, разрешени със закон, хотелиерска
и ресторантьорска дейност, туристически услуги,
отдих и развлечения, вътрешно- и външнотърговски сделки, както и всякакви, незабранени
със закон дейности и услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Цветанка Трендафилова Ботева.
15055
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 12 от
25.II.2008 г. на Пловдивския апелативен съд по
ф.д. № 4799/2007 вписа еднолично акционерно
дружество „Нова ВАТ“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. 6-ти септември
112, с предмет на дейност: внедряване, изграждане
и експлоатация на екологично чисти и енергоснабдяващи технологии и доставка на технически
съоръжения в енергетиката, преработв ателната
промишленост, сухопътния, въздушния и водния
транспорт, производство на енергийни машини
на електроенергия и топлоенергия за обекти с
мощност над 5 MW за електроенергия и над 1 MW
за топлоенергия (след получаване на съответно
разрешение) от възстановяеми и конвенционални
енергийни източници, проучване, проектиране,
разработване, търговия с технологии, ноу-хау,
патенти, лицензии и марки и свързани с тях
стоки и услуги, инженеринг, обучение на кадри
и консултации, с капитал 395 000 лв., разпределен в 3950 акции на приносител с номинална
стойност 100 лв., с едностепенна система на
управление – със съвет на директорите в състав: Георги Димитров Тончев – изпълнителен
член, Генчо Йончев Папазов – председател, и
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Мария Георгиева Тончева – зам.-председател, и
се представлява от изпълнителния член Георги
Димитров Тончев.
15056
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение
№ 2937 от 5.IV.2007 г. по ф.д. № 7631/92 вписа
прекратяването на дейността и обявяването в
ликвидация на кооперация „Земеделска кооперация „Напредък“, в ликвидация, с. Драгомир,
със срок за ликвидация 9 месеца и с ликвидатор
Тонка Димитрова Мирчева.
15057
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 7804 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 3468/2003 вписа промени за
„Евролизинг“ – ЕАД: освобождава Недко Костов
Михов като член на СД и изпълнителен член;
вписа Георги Енев Матански като член на СД и
изпълнителен член; вписа СД в състав: Мария
Иванова Матанска-Атанасова, Димитър Крумов
Тодоров и Георги Енев Матански – изпълнителен
член; дружеството ще се представлява от изпълнителния член Георги Енев Матански.
15058
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 654 от
12.V.2008 г. по ф.д. № 3453/2006 вписа промени
за „Сентера пластикс“ – ЕООД: приема нов съдружник в дружеството – „Сентера Европа“ – АД;
промяна на фирмата на дружеството от „Сентера
пластикс“ – ЕООД, на „Сентера пластикс“ – ООД;
увеличава капитала на дружеството от 10 000 лв.
на 50 000 лв.; нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от досегашния
управител Йос Раскин.
15633
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 609
от 3.IV.2008 г. по ф.д. № 2325/2001 вписа промени
за „Евърласт 2002“ – ООД: освобождава Димо
Атанасов Ланджев и Емил Танчев Цеков като
съдружници и ги заличава като управители на
дружеството; вписа Димитър Александров Шопов
и Васил Иванов Ковос като съдружници и като
управител Димитър Александров Шопов; вписа
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от Димитър
Александров Шопов.
15456
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 57 от 18.III.2008 г. по ф.д.
№ 7/2008 дружество с ограничена отговорност
„Бобко“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, пл. Хан Крум 1, ет. 6, офис 5, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспорт във вътрешно и международно съобщение, лизингови сделки, издателска и рекламна
дейност, други търговски дейности, колекциониране паметници на културата, изложбена дейност,
организиране на музейни експозиции, галерийна
дейност, реставрация на паметници на културата,
антикварна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
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Атанас Стоилов Бобоков и Пламен Стоилов
Бобоков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
15059
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 75 от 18.III.2008 г. по ф.д.
№ 1054/2000 промени за „Приложни компютърни
системи“ – ООД: заличава като съдружник и управител Орлин Димитров Мирчев; вписва промяна
на наименованието на „Кю кемикалс“ – ЕООД;
премества адреса на управление на ул. Цар Калоян 11А, офис 7; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Иван Веселинов
Кюранов.
15060
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа търговския
регистър с решение № 3886 от 28.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1749/2007 дружество с ограничена отговорност
„Кей Пи Еф“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Могилино, община Две могили, ул.
Георги Сава Раковски 8, 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,
туризъм, комисионни сделки, рекламни и други
услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5100 лв., с неограничен срок, със
съдружници Пол Куули, Фиона Ан Стадън и
Кристи Хелън Стадън, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
15061
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 106 от 16.IV.2008 г. по ф.д.
№ 289/2004 заличаването на „Мадо и де клусбаас“ – ЕООД, Русе.
15546
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2287 от 31.VII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 1097/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Първа частна конфекционна фабрика – „Арда – Русе“ – ООД.
15547
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и 232а ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1930 от 6.VII.2007 г.
по ф.д. № 4342/91 п ромени за „Топ лофикация – Русе“ – ЕАД: на основание протокол № РД18-43 от 13.VI.2007 г. на министъра на МИЕ
преизбира членовете на съвета на директорите,
както следва: Любка Симеонова Георгиева, Айдън
Сабриев Юсеинов и Тоньо Добрев Томов – изпълнителен директор, Иван Костадинов Иванов
и Венцислав Илиев Калчев.
15525
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2696 от 3.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1183/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бул – Ро“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление Русе, ул. Дунав 10, с
предмет на дейност: производство на стоки и
услуги, търговия, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество и други дейности, с изключение на забранените със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик Паунка Цветкова
Тодорова и се управлява и представлява от управителя Людмил Цветков Тодоров.
15526
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 107 от 16.IV.2008 г. по ф.д.
№ 895/2004 промени за „Фортуна“ – ООД: вписва
като съдружници „Абати“ – ООД, Италия, представлявано от управителя Роси Лука и Габриеле
Уго Фантони; вписва като управител Винченцо
Маркантонини; дружеството се управлява и представлява от двамата управители Рени Борисова
Краева и Винченцо Маркантонини заедно.
15551
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 89 от 25.III.2008 г. по
ф.д. № 714/94 промяна за „Комфмел – консултинг“ – ООД: заличава като съдружници Лиляна
Тодорова Ангелова и Стефка Димитрова Василева.
15295
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 82 от 26.III.2008 г. по ф.д.
№ 1396/99 промени за „Хемолак“ – ООД: заличава като съдружници „АКБ – индустрия“ – АД,
ЕФН 2196037561, Георги Колев Георгиев, Любен
Стефанов Пенев, Вярка Митева Стоянова, Пет
ко Трифонов Петков; вписва като съдружник
„Полихим България“ – А Д, ЕФН 2103070040,
представлявано от Георги Стойчев Тодоров.
15296
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 96 от
9.IV.2008 г. по ф.д. № 222/97 вписва промени за
„Хидрострой – Сливен“ – АД: заличава вписания съвет на директорите; вписва нов в състав:
Величка Щерева Камборлиева, Здравко Петров
Дичев и Мария Петрова Дичева; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Величка Щерева Камборлиева.
15548
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 89 от 25.III.2008 г. по ф.д. № 707/2003 вписва
промени за „Голф хотели“ – АД: заличава вписания съвет на директорите и вписва нов в състав: Николай Йорданов Банев, Евгения Златева
Банева, Пламен Петков Едрев; дружеството ще
се управлява и представлява от Николай Йорданов Банев и Евгения Златева Банева заедно
и поотделно; вписва промени в устава, приети
на ОС на акционерите на 20.VII.2007 г.; приема
и прилага годишния счетоводен отчет за 2004,
2005 и 2006 г.
15549
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 66 от
27.II.2008 г. по ф.д. № 2218/93 вписа прехвърляне
на предприятие на ЕТ с фирма „Сакар – Хасан
Кьойбашев“ от Хасан Кязимов Кьойбашев на
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Енгин Хасанов Кьойбашев и го вписва като
едноличен търговец с фирма „Сакар – Енгин
Кьойбашев“ (ф.д. № 23/2008).
15550
Сливенският окръжен съд на основание чл. 15
от Закона за сдруженията за напояване с решение
№ 154 от 14.VIII.2008 г. по ф.д. № 63/2008 вписа
сдружение за напояване „Водата е живот“ със
седалище и адрес на управление с. Млекарево,
община Нова Загора, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3 от
преходните и заключителните разпоредби от ЗСН
хидромелиоративна инфраструктура, изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води
от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи,
рибовъдство и отглеждане на водоплаващи птици.
Сдружението се учредява за неопределен срок.
Дейност – в обществена полза. Сдружението е с
управителен съвет в състав: Димитър Драгиев
Димитров, Красимир Русев Колев, Владимир
Маринов Демирев, и контролен съвет в състав:
Иван Георгиев Иванов, Пеньо Демирев Пеев,
Йордан Маринов Петров. Сдружението се управлява и представлява от председателя Димитър
Драгиев Димитров.
15903
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 578/99
промени за „Монолит – инвест – 99“ – ЕООД, Рудозем: освобождава Николай Иванов Бояджиев
като управител на дружеството; вписва Величка
Ангелова Бояджиева като управител, която ще
управлява и представлява дружеството.
15297
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
4.I.2007 г. по ф.д. № 674/2006 вписва в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Карпет стил“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. Княз Борис
I № 9, с предмет на дейност: външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел продажба, сделки с индустриална и интелектуална
собственост, вътрешен и международен превоз
на пътници и товари с автот ранспорт (при
спазване на установения разрешителен режим),
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
рекламна, информационна и импресарска дейност,
туроператорска и туристическа агентска дейност
(след получаване на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на съответното
разрешение), разработка, внедряване и продажба
на софтуер и хардуер, разработка и внедряване
на компютърни системи, сервизна дейност, вкл.
и такава дейност на абонаментна основа на
компютърни системи и мрежи (след получаване
на съответното разрешение), обмяна на валута
(след получаване на съответното разрешение и
след регистрация на обменно бюро в МФ), всички
други, разрешени от закона търговски дейности.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Калин Радев Омаров и Явор Калинов Омаров и
се управлява и представлява от управителя Явор
Калинов Омаров.
15632
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1356 от
29.XII.2004 г. по ф.д. № 637/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Байериш Бергбау“ – ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Хан
Аспарух 2, вх. Б, ап. 2, с предмет на дейност:
надземно и подземно строителство, прокарване
на хоризонтални и вертикални минни изработки,
строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, производство и реализация на инертни
материали и изделия от тях, превоз на пътници
и товари, услуги със строителна и друга техника,
строителна, монтажна, промишлена, търговска
и лизингова дейност, маркетингови, консултантски и проектни дейности, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт на стоки и предмети,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни фирми и дружества,
предприемаческа дейност, всички дейности и
услуги, които не са забранени със закон, като
дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина със или без посредничество, вкл. и в
свободните безмитни зони, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Милка Иванова
Цоньовска и Иван Стефков Цоньовски и ще се
представлява и управлява от управителя Милка
Иванова Цоньовска.
15861
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа с решение
№ 1355 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 755/93 в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на
предприятие с фирма „Амке – 93 – Ангел Бръчков“, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, считано от 30.IX.2007 г.
на Костадин Ангелов Бръчков и го вписа като
едноличен търговец с фирма „Амке – Ангел
Бръчков – Костадин Бръчков“ – Смолян (рег. по
ф.д. № 629/2007).
15862
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1065
от 17.IX.2007 г. по ф.д. № 418/2006 вписа промени
за „Девин – Москва“ – ООД, Девин: освобождаване на управителя Юлиян Елинов Калницки;
избиране на Геннадий Василиевич Костюшин за
управител на дружеството; промяна на адреса на
управление на дружеството от ул. Въстаник 12,
Девин, на ул. Освобождение 15 в същия град;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Геннадий Василиевич Костюшин.
15904
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК
с определение от 12.III.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 1700/93 на представените годишни
финансови отчети на „Булестер“ – ООД, гр. Елин
Пелин, Софийска област, за 2005 и 2006 г.
15062
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.III.2008 г. по ф.д. № 1619/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви Джи – холд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Калугерово,
община Правец, махала Въгляра, Софийска област,
с предмет на дейност: продуцентска и импресарска
дейност, производство и продажба на софтуерни
и хардуерни системи, организиране на курсове,
консултантска, научноизследователска, проектантска и внедрителска дейност, информационно
обслужване и рекламна дейност, производство,
ремонт и поддръжка на оборудване и апаратура,
вътрешно- и външнотърговска дейност и специфични външнотърговски операции (бартер и
реекспорт), хотелиерство, организиране на делови
срещи и туристически услуги, комисионерска
дейност, изграждане и управление на стопански
обекти, представителство, посредничество и
агентство в страната и в чужбина на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортни услуги в страната и в чужбина,
сделки с недвижими имоти, филмово и видео
производство и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Енриков Горанов.
15063
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1242/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „С – консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Своге, ул. Дружба 20, 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, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, компютърни,
фризьорски, консултантски, строителни услуги,
ремонт, обзавеждане и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, счетоводни услуги, като счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети, лизинг и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав Димитров Паунов и Петя
Иванова Манолова и се управлява и представлява
от управителя Венцислав Димитров Паунов.
15064
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
21.III.2008 г. по ф.д. № 900/98 вписа промени за
„Земстрой – 98“ – ООД, Ботевград: прекратява
участието като съдружник на Ваня Николова
Маринова и Цветан Иванов Николов в дружеството; вписа изменение на дружествения договор.
15065
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
24.VII.2007 г. по ф.д. № 923/2007 на Софийския
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градски съд вписва промяна за „Елина – 3“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 58, вх.
В, ет. 2, ап. 21, в с. Огняново, Софийска област.
15066
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
21.III.2008 г. по ф.д. № 865/2000 вписа промени
за „Медицински център – I – Ботевград“ – ЕООД,
Ботевград: намалява капитала на дружеството от
46 690 лв. на 34 220 лв., разпределен в 3422 дяла
по 10 лв. всеки един дял, намаляване броя на
дяловете; вписа изменение на учредителния акт.
15067
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
1.IV.2008 г. по ф.д. № 241/2006 вписа промени за
„Емоник“ – ООД, Ихтиман: прекратява участието
като съдружник в дружеството на Емил Алексиев
Раев; вписа нов дружествен договор.
15068
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1
ГПК с определение от 31.III.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3032/91
на представения годишен финансов отчет на
„Интерфининвест“ – АД, гр. Етрополе, Софийска
област, за 2006 г.
15069
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 4 от 1.IV.2008 г. по ф.д. № 751/2007
вписа промени за „Рав 04“ – ООД, Драгоман:
допуска поправка на очевидна фактическа грешка
в диспозитива на решение № 3 от 29.06.2007 г.,
като вместо „приемането на Виолета Христова
Миладинова за съдружник в дружеството“ да се
чете „приемането за съдружник в дружеството на
Виолета Христова Миладинова, действаща като ЕТ
„Рав – Миладинови – Виолета Миладинова“ (рег.
по ф.д. № 11075/90 на СГС)“; прекратява участието
като съдружник на Виолета Христова Миладинова,
действаща като ЕТ „Рав – Миладинови – Виолета
Миладинова“ (рег. по ф.д. № 11075/90 на СГС);
премества седалището и адреса на управление
на дружеството от гр. Драгоман, ул. Велчова
завера 6, в София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 48, вх. Г, ап. 73; вписа промени
в дружествения договор на дружеството, приети
на 17.XII.2007 г.
15070
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 34
от 5.III.2008 г. на САС по ф.д. № 518/2007 вписа
промяна за „Борико 2007“ – АД, Самоков: увеличава капитала на дружеството от 5 608 000 лв.
на 34 612 000 лв. с 29 004 000 лв. чрез издаване
на нови 29 004 поименни акции с право на глас,
всяка една акция с номинална стойност 1000 лв.
15298
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
8.V.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 523/2006
на годишни я финансов от чет на „Партньори“ – АД, гр. Костинброд, Софийска област, за
2006 г., който е представен в търговския регистър.
15527
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
16.IV.2008 г. по ф.д. № 916/2001 вписва прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Нанси – Мариета
Иванова“ от Мариета Ганчева Иванова като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Нанси – А.И.2005“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 1183/2006), със седалище и адрес на
управление гр. Етрополе, Софийска област, ул.
Софроний 1, вх. А, ет. 3, ап. 7.
15528
Софийският 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 № 4 от 16.IV.2008 г.
по ф.д. № 1330/2000 вписва промени за „Пътно
поддържане – Ботевград“ – ЕООД, Ботевград:
продажба на 9080 дяла от по 10 лв., представляващи 100% от капитала на дружеството, от
Агенцията за приватизация, в качеството и с
правомощията на орган, оторизиран от държавата,
на „Пътстрой – 92“ – АД, София; заличаването
на държавата като едноличен собственик на
капитала; вписва като едноличен собственик
на капитала „Пътстрой – 92“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13808/93 на СГС); приемането на нов учредителен акт на дружеството.
15529
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 192а, ал. 3, т. 3 и чл. 251,
ал. 4 ТЗ с решение № 5 от 23.IV.2008 г. по ф.д.
№ 1218/96 вписва промени за „Бимак – Еко“ – АД,
гр. Костинброд: изменен и допълнен устав на
дружеството, който е представен в търговския
регистър; освобож даване на Марин Василев
Благиев като член на съвета на директорите и
негов председател; избиране на Борис Димитров
Райков за член на съвета на директорите и негов
председател; допуска прилагането на годишните
счетоводни отчети на дружеството за 2005 и 2006 г.,
които са представени в търговския регистър.
15530
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ във връзка с § 6
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за търговския регистър с решение № 6 от
21.IV.2008 г. по ф.д. № 1196/97 вписва следните
промени за „Ей Си Ем Консулт“ – ЕООД, гр.
Костинброд: заличаването на „Амтек Интернешънъл“ – ООД, САЩ, щата Делауеър, като едноличен
собственик на капитала на дружеството; вписването на „Старком Консулт“ – АД, гр. Костинброд
(рег. по ф.д. № 1295/96), като едноличен собственик
на капитала на дружеството; приемането на нов
учредителен акт на дружеството от 5.Х.2007 г.
15531
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 156, ал. 2 ТЗ и § 6 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър с решение № 3 от 19.V.2008 г. по
ф.д. № 809/2002 вписва прекратяване на „Микос
2002“ – ООД, с. Искрец, и открива производство
по ликвидация с ликвидатор Димитър Ангелов
Миладинов; допълва фирмата на дружеството със:
„Микос 2002“ – ООД, в ликвидация“; определя
срок на ликвидацията до 1.I.2009 г.
15532
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ във връзка с § 6
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за търговския регистър с решение № 3
от 27.V.2008 г. по ф.д. № 925/2006 вписва промени за „Консорциум Астулидис“ – ООД, гр.
Костенец: приемане за съдружник в дружеството
на „Диесей Манифекчър“ – ЕООД, София (рег.
по ф.д. № 13147/2007 на СГС); прекратяване
на участието в дружеството като съдружник
на „Павикетт“ – ООД, Испания; прекратяване
участието в дружеството като съдружник на
„Деми Принт“ – ЕООД, Пловдив; промяна в
наименованието на съдружника от „Янера Интернасионал де Инверсионес“ – ЕООД, на „Янера
Интернасионал де Инверсионес“ – ООД; промяна
в наименованието на съдружника от „Ел Калейо
Деривадос дел Сементо“ – АД, на „Ел Калейо
Деривадос“ – АД; промени в дружествения договор на дружеството, приети на 29.Х.2007 г.,
като препис от дружествения договор, съдържащ
всички изменения и допълнения, е приложен в
търговския регистър.
15634
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 156, ал. 2 и чл. 266 ТЗ с решение
№ 16 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 639/96 вписва
прекратяване на „Свогефарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Своге, и обявява
същото в ликвидация с ликвидатор Александър
Ценков Георгиев; допълва фирмата на дружеството
„Свогефарма“ – ЕООД, в ликвидация; определя
срок на ликвидацията 6 месеца считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата до кредиторите да предявят вземанията си.
15635
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.VI.2008 г. по ф.д. № 1074/2005 вписва промени
за „Юромет“ – ООД, гр. Божурище: вписва поправка на очевидна фактическа грешка, допусната
в решение от 13.XI.2007 г.: вместо дружество с
ограничена отговорност „Юромет“ – ООД“, да
се чете „еднолично дружество с ограничена отговорност „Юромет“ – ЕООД“.
15728
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 845/2004 вписа промени за
„Недком – 7“ – ООД, Самоков: прекратяване на
участието като съдружник на Александър Борисов
Иванов; приемане на „Сателитни системи“ – ООД
(рег. по ф.д. № 23580/93 по описа на СГС), София,
за съдружник в дружеството; промяна в наименованието на фирмата от „Недком – 7“ – ООД,
на „Нетком“ – ООД; промяна на предмета на
дейност: разработка, производство, инсталиране,
монтаж и настройка на системи за осъществяване
на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея,
предаване на информация по жичен и по безжичен
път, разработка, производство и разпространение
на информационни и мултимедийни продукти,
издателска дейност, предпечатна подготовка и
печат, представителска и импресарска дейност,
търговска и разпространителска дейност и други
дейности, разрешени от закона; избирането на
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Никола Георгиев Вецев за управител, който ще
управлява и представлява дружеството заедно
и поотделно с досегашния управител Борислав
Александров Иванов; промени в дружествения
договор, приети с решение на общото събрание
на съдружниците от 10.IX.2007 г.
15905
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
12.II.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 918/96
на годишния финансов отчет за 2006 г. на „Елидис“ – ООД, Своге, Софийска област, като същият
е представен в търговския регистър.
15906
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10536 от
11.XII.2007 г. на Пловдивския окръжен съд по ф.д.
№ 2924/98 вписва прехвърляне на предприятие с
фирма ЕТ „Велина Борисова – Тодор Атанасов“,
Пловдив, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Тока“ – ООД, Своге
(рег. по ф.д. № 523/2007).
15907
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.VII.2008 г. по ф.д. № 1602/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Прециз“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Мусачево,
община Елин Пелин, Софийска област, ул. Цар
Борис I № 13, с предмет на дейност: производство,
проектиране, монтаж и продажба на алуминиева
и PVC профили, дограми, стъклопакети, врати и
прозорци, внос и износ на дограма, интериорни
врати, техническа поддръжка, ремонт и сервизиране на дограми, стъклопакет, врати и прозорци,
вътрешен дизайн и консултации за обзавеждане
на жилищни, търговски, производствени площи,
транспортна дейност, търговско посредничество,
представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква
незабранена от закона дейност. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Стоянов Александров.
15945
Софийският 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. № 1608/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „ВОП прогрес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
кв. Чеканица 1, Индустриална зона „Микроелектроника“, Софийска област, с предмет на дейност:
научноизследователска, развойна, проектантска, конструкторска, инженерно-внедрителска,
трансферна, маркетингова, лицензионна, лизинг,
производствена, строително-монтажна и сервизна
дейност в страната и в чужбина, консултантски,
и нформа ц ион н и, п рог рам н и, п реводаческ и,
посредни ческ и, посредни ческо -комисионни,
рекламни и транспортни услуги на физически и
юридически лица, местни и чуждестранни лица,
както и обслужване на стопанската инициатива
и организиране на всякакъв разрешен от закона
индивидуален и колективен труд, пласментноснабдителска, търговска, внос и износ, реализация
на стоки и услуги, ресторантьорство, всякаква
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друга дейност, незабранена от законодателството
на Република България. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Васил Недков Вацов, Николай Василев Вацов, Димитър
Паунов Мерджанов и Валентин Николов Котов
и се управлявя и представлява от управителя
Иван Божков Данчев.
15946
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение № 4 от 9.VII.2008 г. по ф.д. № 928/2005
вписа промени за „Д & М Добрев консултинг – Хауз“ – ЕООД, гр. Костинброд: преместване на седалището и адреса на управление от гр.
Костинброд, ул. Охрид 6, в София, район „Триадица“, ул. Костенски водопад, бл. 244, вх. Е, ет.
4, ап. 80; промяна в наименованието на фирмата
от „Д & М Добрев консултинг – Хауз“ – ЕООД,
на „Д и М Добрев консултинг – Хауз“ – ЕООД;
приемане на нов учредителен договор.
15947
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
1.VII.2008 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1758/94 на представения
годишен финансов отчет за 2003 г. на „Д и Л
Диел“ – ООД, със седалище с. Драговищица,
Софийска област.
15948
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 7.VIII.2007 г. на Софийския градски
съд вписва промяна за „Ди Ен Джей“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 975/2007): преместване на седалището и адреса на управление от София, район
„Лозенец“, ул. Горски пътник 55, вх. А, ет. 3, ап.
6, в Ботевград, Софийска област, ул. Люлин 2.
15949
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
30.VI.2008 г. по ф.д. № 1612/94 вписва промени
за „Сателит – 94“ – ООД, гр. Костенец: прекратяване участието като съдружник в дружеството
на Петранка Борисова Тодорова; приемането за
съдружник в дружеството на Борислав Димов
Желязков; приемането на нов дружествен договор.
15950
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 13 от
13.VIII.2008 г. по ф.д. № 427/96 вписва промени
за „Роял Патейтос“ – АД, с. Белчин: увеличаване
на капитала на дружеството от 1 181 799 лв. на
1 854 345 лв. чрез издаване на 672 546 поименни
акции с номинална стойност 1 лв., като увеличението е внесено изцяло с непарична вноска,
подробно описана в чл. 9, ал. 1 от устава; изменен
и допълнен устав, който е представен в търговския регистър; допуска прилагането на списък
на лицата, записали нови акции.
15942
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.IV.2007 г. по ф.д. № 448/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Термомикс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, Софийска област, ул. Царевец 3А, с предмет
на дейност: ремонт, монтаж на отоплителни и ВиК
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инсталации, слънчеви колектори, електрически
инсталации, хладилни и климатични системи,
резервни части за същите, сервизно обслужване,
газификация на промишлени и битови абонати,
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия
със стоки за бита, промишлени стоки, произведения от дърво, метал, пластмаса, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни услуги, ремонт на автомобили и битова
техника, вътрешна и външна търговия, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство на хранителни стоки и
селскостопански произведения и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Тошко Димитров Иков.
15943
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
6.VIII.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 574/91
на годишните финансови отчети на дружеството
за 2000, 2001, 2003 и 2006 г. на „Сутекс“ – ООД,
Ихтиман, Софийска област, които са представени
в търговския регистър.
15944
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3116 от 15.IX.20 07 г. по ф.д. № 1469/20 07
вписа дружество с ограничена отговорност „Ивкони – ХНМ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. П. Р. Славейков 1,
вх. А, ет. 11, ап. 55, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, внос, износ,
бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски
сделки, комисионни, спедиционни (без поща) и
превозни сделки, транспорт, лизинг, търговско
представителство и посредничество, ресторантьорство и всякакви други, незабранени със закон
дейности, изискващи воденето им по търговски
начин, в страната и в чужбина, а при дейности с
разрешителен режим – след издаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Иванов Пипев, Недялка Христова Недялкова и
Мария Иванова Христова и се представлява и
управлява от Недялка Христова Недялкова.
15951
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 1026 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 2090/91
вписа промени за „Български Бергман“ – ЕАД:
вписва ново наименование: акционерно дружество
„Български Бергман“ – АД; вписва обстоятелството, че дружеството е отписано от регистъра
на публичните дружества, воден от Комисията за
финансов надзор; прилага по делото проверения и
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приет годишен финансов отчет за 2005 г.; вписва
промени в устава, приети от ОСА, проведено на
31.V.2006 г.
15863
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с определение
от 5.XI.20 07 г. доп уска прилагането по ф.д.
№ 2090/91 на актуализиран устав на „Български
Бергман“ – АД, приет от общото събрание на
акционерите, проведено на 2.XI.2007 г.
15864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.II.2008 г. по ф.д. № 6700/2006 вписва промени
за „ФСК“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Триадица“, ул. Иван
Асен II № 95, ап. 10.
14140
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 14739/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Главболгарстрой холдинг“ – АД.
14141
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21262/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интермаркт
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Парчевич
31, ап. 21, ет. 4, с предмет на дейност: търговия
с медицински изделия и оборудване за здравеопазването, търговия с медицински материали и
помощни средства за хора с увреждания, търговско
представителство и посредничество и свързаните
с тях услуги, всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Георгиев
Ранков, Стоян Гатев Стоянов, Ели Владиславова
Иванова и „Интермаркет Б.В.“ и се управлява и
представлява от Стоян Георгиев Ранков.
14142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20930/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геаленд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Георги
С. Раковски 163, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: посредничество, консултации и търговия
с недвижими имоти, проучване, проектиране и
строителство на строителни обекти, дизайнерско
проектиране, туристическа дейност – хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност в
страната и в чужбина – търговия с промишлени
стоки, стоки за бита и хранителни стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство
в страната и в чужбина, превози на пътници и
товари в страната и в чужбина, производство и
търговия с промишлени стоки, всякакъв друг вид
търговска, стопанска и консултантска дейност,
позволена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Вера Светославова
Шандел, която го управлява и представлява.
14143
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макспро 77“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, ул. Добри Христов, бл. 3, офис 1, с
предмет на дейност: хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорска дейност, турагентска дейност, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, както и други дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с капитал 750 000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала
и управител Максим Валериевич Лобанов, който
го управлява и представлява.
14144
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 22588/94 вписва промени за „Медия
клуб“ – ООД: вписва прехвърляне на 60 дружествени дяла от Яна Дечкова Сарандева на Катерина
Петкова Буюклиева; вписва прехвърляне на 55
дружествени дяла от Лорета Емилиянова Генчева
на Катерина Петкова Буюклиева; вписва промяна
на наименованието от „Медия клуб“ – ООД, на
„Инишиатив Медия клуб“ – ООД; вписва изменение на дружествения договор.
14145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.II.2008 г. по
ф.д. № 3908/94 вписва промени за „Акулаб“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Бистра Борисова Гаврилова; вписва като член на
съвета на директорите Марта Гаврилова.
14146
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 8437/2002 вписва промени за „Аутдоор
Медиа сървис“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Чаталджа 67, ет. 2; вписва
нов устав на дружеството.
14147
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2008 г.
по ф.д. № 9852/2003 вписва промени за „Интермотор трейд сървиз корпорейшън“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Маргарита Венкова Братоева;
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от
Маргарита Венкова Братоева на Пламен Йорданов Русев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Пламен Йорданов Русев,
който управлява и представлява; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
14148
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.II.2008 г. по ф.д. № 2030/2003 вписва промени
за „Авгогаз – М“ – ООД: вписва прехвърлянето
на 18 дружествени дяла от Лилия Златанова Стефанова на Румен Иванов Лозанов; заличава като
съдружник Лилия Златанова Стефанова; вписва
промени в дружествения договор.
14149
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 10187/2003 вписа промяна за „Ирини – РВ“ – ООД, във връзка с постановено решение на Смолянския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Смолян
в София, район „Красно село“, бул. Цар Борис
III № 23.
14150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 9455/2001 вписва промени
за „Армагедон 2001“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мария Георгиева
Асиова на Давид Георгиев Асиов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Мария Георгиева Асиова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Давид Георгиев Асиов; вписва промяна на седалището и
адреса на управление София, район „Младост“,
ж.к Младост 4, бл. 602, вх. 1, ет. 1, ап. 2; дружеството се управлява и представлява от Давид
Георгиев Асиов.
14151
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 7022/97 вписва промени за
„Крос трейдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Радостинка Тодорова Стефанова на Ростислав Стефанов Димитров; заличава
като съдружник и управител Радостинка Тодорова
Стефанова; вписва като съдружник и управител
Ростислав Стефанов Димитров; дружеството се
управлява и представлява от Стефан Димитров
Стефанов и Ростислав Стефанов Димитров заедно
и поотделно.
14152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.II.2008 г. по ф.д. № 16562/97 вписва промени
за „Сакомм“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Слав Костадинов Митев
на Марийка Славова Митева; заличава като съдружник и управител Слав Костадинов Митев;
вписва като съдружник Марийка Славова Митева;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Възраждане“, бул.
Стамболийски 47, партер; дружеството ще се
управлява и представлява от Марийка Славова
Митева и Серьожа Петров Котрулев заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
14153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 12518/92 вписва промени за „Застрахователно акционерно дружество Алианц България
живот“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Калоян Босилков Антов; заличава
като изпълнителен директор Пламен Йорданов
Ялъмов; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Георги Янчев
Момчилов, който представлява дружеството.
14154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4165/91 вписва промени
за „Поликомерс“ – ООД: заличава като съдружник и управител Павлина Димитрова Куртева;
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дяловете на Павлина Димитрова Куртева се
поемат от нейния наследник Радослав Стефанов
Димитров; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Поликомерс“ – ЕООД; вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, ул. Д-р Стоимен Григоров 1; вписва
промяна на предмета на дейност: финансовосчетоводни услуги и посредничество, покупка на
стоки или други вещи с цел тяхната препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и продажба на всякакъв вид стоки
и изделия, комисионна, спедиционна, складова
дейност, търговия с медицински изделия и апаратура, търговско представителство и посредничество, превозна, лизингова дейност, хотелиерска,
рекламна, импресарска, туристическа дейност,
програмна, ноу-хау, софтуер, хардуер, бартерни
сделки, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел тяхната продажба, лицензионна дейност, всякакъв род дейности и услуги в рамките,
разрешени от закона; едноличен собственик на
капитала е Радослав Стефанов Димитров, който
го управлява и представлява; вписва учредителен
акт на дружеството.
14155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 54/2008 вписва промени за „Форестър
Криейшън“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Силистренския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от
Силистра, ул. София 2, вх. Б, ап. 11, в София,
район „Оборище“, бул. Дондуков 5, партер.
14156
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2008 г.
по ф.д. № 1769/2004 вписва промени за „Кар
сервиз къмпани“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Маргарита Венкова
Иванова на Пламен Йорданов Русев; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Маргарита Венкова Иванова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Пламен Йорданов Русев, който го управлява и
представлява; вписва нов учредителен акт.
14157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 7028/2007 вписва промени
за „Баристерс груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от наследниците на Ангел Емилов Савов – Татяна Димитрова Савова и
Емил Ангелов Савов, на Георги Кирилов Бакалов;
заличава като съдружник Ангел Емилов Савов;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Баристерс груп“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Георги Кирилов Бакалов; дружеството
се управлява и представлява от Юлия Арбекова.
14158
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2008 г.
по ф.д. № 10359/2005 вписва промени за „Джей
Ар Дизайн“ – ЕООД: заличава като управител
Румен Георгиев Александров; вписва като управител Евгения Димитрова Димова-Александрова.
14159
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.II.2008 г.
по ф.д. № 1126/2005 вписва промени за „Тимак
агро България“ – ЕАД: вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор
Емилия Йорданова Гигова; дружеството ще се
представлява от изпълнителните директори на
СД Венсан Бенар, Атинагорас Евтимиос Янулис
и Емилия Йорданова Гигова заедно и поотделно.
14160
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 12435/2004 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Феликс – Лидия Христова“, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Феликс имоти“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 19873/2007).
14161
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6289/2004 вписва промени
за „ДМХ – А – комерс“ – ЕООД: заличава като
управител Христо Минков Ангелски; вписва като
управител Димитър Христов Ангелски; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Димитър
Христов Ангелски.
14162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение от 24.I.2008 г. по ф.д. № 7974/2004 вписва
промени за „Пампорово канстръкшън“ – ООД:
вписва прехвърляне на 48 дружествени дяла от
„Оптима Лекс“ – ЕООД, на „Ай Ти Пи България“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от „Акаунт К“ – ООД, на „Ай Ти Пи
България“ – ЕООД; заличава като съдружници
„Оптима Лекс“ – ЕООД, и „Акаунт К“ – ООД; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пампорово
канстръкшън“ – ЕООД; едноличен собственик
на капитала е „Ай Ти Пи България“ – ЕООД;
заличава като управител Ива Иванова МитреваИванова; вписва като управител Елица Иванова
Кущиева, която ще управлява и представлява
дружеството; вписа преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Оборище“, ул. Бенковски 35, в к.к. Пампорово, хотел
„Орловец“, област Смолян.
14163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.II.2008 г. по ф.д. № 11196/2002 вписва промени
за „Далмация“ – ООД: изключва като съдружник
Лука Беллати; вписва намаление на капитала от
5000 лв. на 1000 лв. поради връщане на дружествените дялове на изключения съдружник; вписва
увеличение на капитала от 1000 лв. на 5000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
14164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 9230/2001 вписва промени
за „А консултинг“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление в София, район „Витоша“,
бул. България 102, бизнес център „Белисимо“,
ет. 4, офис 37; вписва като съдружник Алексей
Николов Манчев; вписва прехвърляне на 25
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дружествени дяла от „Ливърънс овърсийз ЛЛС“
на Алексей Николов Манчев; вписва промени в
дружествения договор.
14165
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12328/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лега интерконсулт партнърс“ – ООД.
14166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 12.II.2008 г. по ф.д. № 4368/96 вписва промени
за „НТС машиностроене“ – ЕООД: деноминира
капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
14167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.II.2008 г. по ф.д. № 16539/95 вписва промени
за „Атлас – недвижими имоти“ – ООД: заличава
като съдружници и управители Кирил Дамянов
Дамянов и Петя Михайлова Миланова; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Кирил
Дамянов Дамянов на Марияна Стефанова Иринова; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла
от Петя Михайлова Миланова на Лина Иванова
Антонова; дружеството се управлява и представлява от Лина Иванова Антонова и Марияна
Стефанова Иринова заедно и поотделно; вписва
актуализиран дружествен договор.
14168
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7248/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Бул маш“ – АД.
14219
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.II.2008 г. по ф.д. № 5463/95 вписва промени
за „Силвадент – Амбулатория за индивидуална
първи чна стоматологи чна помощ“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието от „Силвадент – Амбулатория за индивидуална първична
стоматологична помощ“ – ЕООД, на „Силвадент – Амбулатория за индивидуална първична
дентална помощ“ – ЕООД; вписва промяна на
предмета на дейност: дентална лечебно-диагностична, профилактична, консултантска дейност и
всички останали дейности, разрешени от законодателството; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
14220
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.X.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 24156/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ЗММ“ – АД.
14221
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.II.2008 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 17221/90 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Трансимпекс“ – АД.
14222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.II.2008 г.
по ф.д. № 17221/90 вписва промени за „Трансимпекс“ – АД: заличава като прокурист Лазар Василев Василев; заличава като член на съвета на
директорите Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва
като член на съвета на директорите Лазар Василев
Василев; вписва решението на общото събрание,
проведено на 28.I.2008 г. за промени в устава;
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителния директор Лазар Василев Василев.
14223
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 12.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13337/90 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Вектра“ – ООД.
14224
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 55/2008 вписва пром яна за „Зара
пласт“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Шуменския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Шумен,
ул. Владайско въстание 193, в София, ул. Живко
Николов 29, ет. 3, ап. 12.
14225
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 14477/96 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Принцеса – Мария Гулева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „К М С партнерс“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 18877/2007).
14226
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.II.2008 г.
по ф.д. № 27597/93 вписва заличаването на „Финансово-брокерска къща (ФБК) Ви – Веста“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Лавеле 16.
14227
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 12731/94 вписва промени за „Финметалс
холдинг“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Рахул Прафула Рао; вписва като член
на съвета на директорите Рамохан Нилкант Бхаве.
14228
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19788/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БГМ – Дент – Амбулатория за индивидуална
пракика за първична дентална помощ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин 8, бл. 802, вх. Д,
задна част, с предмет на дейност: диагностика,
лечение и наблюдение на болни с дентални и
лигавични заболявания, назначаване на рентгеноболнични изследвания, насочване на пациенти
за консултативна и болнична дентална помощ.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Михаил Великов Петров, който го
управлява и представлява.
14229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.II.2008 г. по ф.д. № 11660/2005 вписва промени
за „Монтероза“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 500 000 лв. на 1 200 000 лв.; вписва
промени в дружествения договор.
14230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.II.2008 г. по ф.д. № 11660/2005 вписва промени
за „Монтероза“ – ООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Николай Тодоров Здравков
на „Лайт инвестмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „Алпа“ – СД, на
„Брукълс инвестмънт“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „Алпа“ – СД,
на „Ер Ем Джи имобилиаре“ – ООД; заличава
като съдружници Николай Тодоров Здравков и
„Алпа“ – СД; вписва като съдружници „Брукълс
инвестмънт“ – ЕООД, „Ер Ем Джи имобилиаре“ – ООД, и „Лайт инвестмънт“ – ЕООД; вписва
промени в дружествения договор.
14231
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6537/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Конвой – Уорлд“ – АД.
14232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 226/2004 вписва промени
за „Белмоор“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Ели Моис
Пинхас; вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Ели Моис Пинхас на Роберто Давид
Барух; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Роберто Давид Барух, който
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
14233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 52/2008 вписа промяна за „Омега инвест“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Ямболския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Елхово,
ул. Ал. Стамболийски 83, в София, кв. Бояна,
ул. 771 № 12.
14234
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2008 г.
по ф.д. № 15069/2006 вписва промени за „Ел енд
Екс комюникейшън България“ – ООД: заличава като съдружници Томас Димитриос Вергос
и Елени Димитриос Лаки; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Томас Димитриос
Вергос на „Премиер груп холдинг“ – ООД, и 250
дружествени дяла от Елени Димитриос Лаки на
„Премиер груп холдинг“ – ООД; дружеството
продължава дейността си като „Ел енд Екс комюникейшън България“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Премиер груп
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холдинг“ – ООД, учредено като международна
компания на 13.XI.2006 г., Самоа; дружеството
ще се управлява и представлява от Димитриос
Христос Вергос; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
14252
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 8.II.2008 г. по ф.д. № 10908/2006 вписва
прекратяването на „Агроклас – Си 2006“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Сотир
Петров Борисов и със срок за ликвидацията 6
месеца.
14253
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 5.II.2008 г. по ф.д. № 15040/2006 вписва прекратяването на „Ерен България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. 11 август 1, и го обявява
в ликвидация с ликвидатор Али Оту и със срок
за ликвидацията 2 месеца.
14254
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20995/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Молина травел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Връбница 2, бл. 623, вх. Б, ет. 7, ап. 41, с предмет
на дейност: туристически услуги, обмен на валута,
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, вътрешна и
външна търговия с позволени със закон стоки,
търговия с хранителни и промишлени стоки,
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Лидия Величкова Колева, която го
управлява и представлява.
14255
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20416/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Унитест 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 154, вх. 3, ап. 8, с предмет на дейност: разработване и внедряване на иновативния продукт
„Автоматизирана система за безразрушителен
контрол на механичните свойства и структурата
на материалите“, както и разработване на други
иновативни продукти и дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Стефанов Велев, който го
управлява и представлява.
14256
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 16924/2007 вписа промяна за
„Пеха – М“ – ЕООД: премества седалището и
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адреса на управление от Пловдив, бул. Александър
Стамболийски 60, в София, район „Лозенец“, ул.
Крум Попов 19.
14257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 21260/2007 вписа промяна за „Лев корпорация“ – АД: премества седалището и адреса на
управление от гр. Елин Пелин, Софийска област,
ул. Витоша 29, в София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 67.
14258
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VIII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10761/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пътперфект“ – АД.
14259
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.II.2008 г. по ф.д. № 8541/2006 вписва промени за
„Марти – Микси“ – ООД: вписва прехвърляне на
30 дружествени дяла от Мартин Данаилов Данов
на Димитър Петков Атанасов и 20 дружествени
дяла от Мартин Данаилов Данов на Петко Петков
Димитров; заличава като съдружник и управител
Мартин Данаилов Данов; вписва като съдружник
Петко Петков Димитров; дружеството ще се
управлява и представлява от Димитър Петков
Атанасов; вписва нов дружествен договор.
14260
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.VIII.2007 г. по ф.д. № 1831/2007 вписва промени
за „Екоинвест“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Симеон Томов Славов
на Александър Любомиров Серафимов; заличава
като едноличен собственик и управител Симеон
Томов Славов; вписва като едноличен собственик
и управител Александър Любомиров Серафимов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
14261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.I.2008 г. по ф.д. № 3574/90 вписва промени за
„Елиста“ – ООД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 221 000 лв., увеличен
с непарична вноска съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
5.XII.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 662/2007; вписва изменение на дружествения
договор.
14262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.II.2008 г. по ф.д. № 20029/91 вписва промени за
„АМС – трейд енд форуърдинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла, съставляващи 100% от капитала на дружеството, от
Александър Методиев Станоев на Петър Нейков
Иванов; заличава като едноличен собственик и
управител Александър Методиев Станоев; вписва
като едноличен собственик и управител Петър
Нейков Иванов; преместване седалището и адреса
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на управление в София, район „Панчарево“, с.
Кривина, ул. Люляк 23; дружеството ще се управлява и представлява от Петър Нейков Иванов.
14263
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2008 г.
по ф.д. № 21861/92 вписва промени за „СИС – индустрийс“ – ООД: вписва прехвърляне на 82 730
дружествени дяла от „Уто Недерланд Б.В.“ на
Стефан Иванов Горинов и 82 730 дружествени
дяла от „Уто Недерланд Б.В.“ на „Сел венчърс“;
заличава като съдружник „Уто Недерланд Б.В.“;
вписва нов дружествен договор.
14264
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.2007 г.
по ф.д. № 29057/92 вписва промени за „Есджи
Ей – интернационал холдинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 1500 дружествени дяла от „Икономическа групировка „Перун“ – АД, на „Макс
билд“ – АД; заличава като едноличен собственик
„Икономическа групировка „Перун“ – АД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Макс
билд“ – АД (рег. по ф.д. № 6319/2006 по описа
на СГС); вписва нов учредителен акт.
14265
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.II.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12938/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Франстил“ – АД.
14266
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.XII.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12938/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Франстил“ – АД.
14267
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12938/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Франстил“ – АД.
14268
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.II.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7199/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Минстрой холдинг“ – АД.
14269
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.II.2008 г. допуска прилагането в
търговски регистър по ф.д. № 7199/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Минстрой холдинг“ – АД.
14270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18188/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Център
за слухопротезиране и реинтеграция на хора с
увреден слух „Аудиотонус“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Младост 1А,
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бл. 511, вх. 2, ет. 6, ап. 45, с предмет на дейност:
закупуване и продажба на помощни средства за
хора с увреден слух (слухови апарати и консумативи, свързани с монтирането, окомплектовката
и поддръжката им), дейности по настройката,
ремонта и поддръжката на помощните средства,
дейности, свързани с реинтеграцията на хора
с увреден слух след кохлеарна имплантация,
търговия на дребно с медицински изделия, предназначени за хората с увреден слух, свързани
със слухопротезирането, сервиз на медицински
изделия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и в чужбина, рекламно-информационна дейност,
хотелиерство и туризъм, предпечатна и печатна
дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Людмила Митева Маджарова, Анастасия Петрова
Златанова и Георги Петров Колев и се управлява
и представлява от Марияна Иванова Цветкова.
14271
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.II.2008 г.
по ф.д. № 13103/98 вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Джони – Николай
Тодоров“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Стар Алианс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 5761/2004).
14272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 6/2008 вписа промяна за „Монт Ел“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Монтана, бул. Ал. Стамболийски 12, в София,
ул. Чавдар Мутафов 5А.
14273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.II.2008 г. по ф.д. № 11587/2004 вписва промени
за „Неострой инженеринг“ – ООД: заличава като
съдружник Ничко Николов Занков; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Александър
Ничков Занков, Ирина Ничкова Стратиева и Вера
Кръстева Занкова в качеството на наследници на
Ничко Николов Занков на Стоян Петров Груев;
вписва като съдружник Стоян Петров Груев;
дружеството ще се управлява и представлява
от Стоян Петров Груев и Александър Ничков
Занков заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
14274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 7653/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Голф
плот“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. 20-ти април 13,
ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти и вещни права върху тях,
изграждане на спортни съоръжения, строителство, търговска дейност в страната и в чужбина, консултантска дейност, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
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чужбина, външна и вътрешна търговия с хранителни, промишлени стоки, авточасти, машини и
съоръжения, търговски сделки за своя и чужда
сметка, търговско представителство, агентство
и посредничество, транспортна дейност (след
лиценз), сделки с интелектуална собственост,
вътрешен и международен туризъм (след лиценз),
агентска и туроператорска дейност (след лиценз),
комисионерство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, рекламно-информационна дейност, транспортни и спедиторски услуги,
ресторантьорство и хотелиерство (след лиценз),
комплексни комунално-битови услуги за населението, автосервизна и авторемонтна дейност,
маркетинг, рек ламна и прог рамна дейност,
реекспорт, бартерни и консигнационни сделки,
лизингова дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Маг
студио“ – ЕООД, и Боян Минчев Пунчев, който
го управлява и представлява.
14275
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
8.II.2008 г. по ф.д. № 22014/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кронос – Пламен
Мавров“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Издателска къща
„Кронос“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8671/2007 по
описа на СГС).
14276
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 17016/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Кенди“ – ООД.
14277
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.II.2008 г. по ф.д. № 13188/93 вписва промени
за „Гарант – М“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Сава
Господинов Джендов; вписва като съдружници
наследниците му Щелиана Димитрова Джендова, Георги Савов Джендов и Димитър Савов
Джендов; дружеството продължава дейността си
като „Гарант – М“ – ООД; вписва като управител
Щелиана Димитрова Джендова, която ще управлява и представлява дружеството.
14278
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.II.2008 г. по ф.д. № 13532/2007 вписва промени
за „Хай Тек Ийст“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Авиви Перелман
Стрикс на „Рийф България“ – ЕООД; заличава
като съдружник Авиви Перелман Стрикс; вписва
като съдружник „Рийф България“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 18904/2007 по описа на СГС); вписва
нов дружествен договор.
14279
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 13532/2007 вписва промени за „Хай
Тек Ийст“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 450
дружествени дяла от Авиви Перелман Стрикс
на „Меди Пауър (Овърсийс) Пъблик Ко Лими-
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тид“; заличава като управител Авиви Перелман
Стрикс; вписва като съдружник „Меди Пауър
(Овърсийс) Пъблик Ко Лимитид“, Кипър; вписва
като управител Абрахам Голдберг; премества
адреса на управление в София, район „Витоша“,
бул. Братя Бъкстон 82; дружеството продължава
дейността си като „Хай Тек Ийст“ – ООД; вписва
дружествен договор.
14280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.II.2008 г. по ф.д. № 14313/2000 вписва промени
за „Евиан 2000“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Лиляна Захариева Стоянова; вписва
като едноличен собственик на капитала Анелия
Стоянова Антонова, която поема дяловете като
наследник; дружеството ще се управлява и представлява от Анелия Стоянова Антонова; вписва
нов учредителен акт.
14281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
24.I.2008 г. по ф.д. № 14255/2000 вписва заличаване на „Радис – Ко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ж.к. Банишора, ул. Струга, бл. 40а, вх. А, ап. 11.
14282
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от
1.II.2008 г. по ф.д. № 10016/2002 вписва промяна за
„Еос Матрикс“ – ООД: заличава като управител
Станимира Христова Иванова.
14283
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1365/2002 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2004 г. на „Колор център“ – ООД.
14284
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1365/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Колор цетър“ – ООД.
14285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.II.2008 г. по ф.д. № 13652/2004 вписва промени
за „Интербалкан трейдинг“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Николета Атанасова
Първанова-Месохорянаки; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Николета Атанасова
Първанова-Месохорянаки на Виктор Илчев Илиев; вписва като съдружник и управител Виктор
Илчев Илиев; дружеството ще се управлява и
представлява от Антоанета Иванова ИвториеваКостова и Виктор Илчев Илиев заедно и потделно;
вписва нов дружествен договор.
14286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.II.2008 г. по ф.д. № 10028/97 вписва промени за
„Адут Ист Юроп“ – ЕООД: заличава като управители Христо Петков Христов и Мартин Чамбор;

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

вписва като управители Иван Христов Минков
и Евгени Райков Райков, които ще управляват и
представляват дружеството винаги заедно.
14287
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.XI.2003 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13180/99 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2001 г. на „Турмедико“ – АД.
14288
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.II.2008 г. по ф.д.
№ 13180/99 вписва промени за „Турмедико“ – АД:
преизбира членовете на съвета на директорите в
състав: Стилиян Скулиев Беласопулов – председател, Нико Георгиев Ников – заместник-председател, Константин Бориславов Страхинов и Божидар
Тодоров Станчев – изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Божидар Тодоров Станчев.
14289
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.II.2008 г.
по ф.д. № 4237/2005 вписва промени за „Кинго
плюс“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Надежда“, бул.
Рожен 31, СБ Илиянци 1, обект 3680, щанд 9;
вписва нов дружествен договор.
14290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18728/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Скарабей 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 635, вх. Б, ет. 5, ап. 33, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена и рекламна дейност, услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и
със специализирани камиони, превоз на пътници
и товари, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
ресторантьорска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милена Божкова Попова,
която го управлява и представлява.
14291
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.I.2008 г. по ф.д. № 6843/2007
вписва прекратяването на „Ти Ен Ти Европа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Райко Алексиев 26,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Максим Веселинов Заяков и със срок
за ликвидацията 9 месеца.
14292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 19165/2007 вписа промяна за „Рол – 3“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
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от Пловдив, ул. Найден Попстоянов 1, ет. 5,
ап. 13, в София, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец,
ул. Плана планина 3.
14293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 20551/2007 вписа промяна за „Агромедика“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Ямбол, ж.к. Диана, бл. 19, вх. А,
ап. 25, в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Цветна градина 27, ап. 5.
14294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 114, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 2/2008 г. вписа промяна за „Интер одит – София“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Стара Загора, бул. Патрирах
Евтимий 180, вх. Б, ет. 4, ап. 22, в София, район
„Триадица“, кв. Иван Вазов, ул. Краище 37, вх. В,
ет. 3, ап. 48.
14295
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3014/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Електроимпекс“ – АД.
14296
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.III.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10318/99 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2004 г. на „ТМ – София 99“ – АД.
14297
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VI.2004 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10318/99 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2003 г. на „ТМ – София 99“ – АД.
14298
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10318/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ТМ – София 99“ – АД.
14299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20735/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ралиция“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, бл. 39, вх. А, ет. 13, ап. 98, с предмет на
дейност: издателска, продуцентска, звукозаписна
и концертна дейност, търговия в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ралица Йорданова Ангелова, която го
управлява и представлява.
14300
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2005 г. по ф.д. № 16041/90 вписва промени
за „Бестимекс“ – ООД: вписва прехвърляне на
218 дружествени дяла от Георги Стефанов Миленков на Емил Славов Янакиев; заличава като
съдружник Георги Стефанов Миленков; заличава
като прокуристи Емил Славов Янакиев и Георги
Стефанов Миленков; заличава като управител
Давид Исак Леви; вписва като прокурист Давид
Исак Леви; вписва като управител Емил Славов
Янакиев; вписва нов дружествен договор.
14301
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VIII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13037/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Евро Депо“ – АД.
14302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 57/2008 вписа промяна за „Инишоуен
инвестмънтс“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от Варна, ул. Мария-Луиза
46, ет. 1, в София, район „Витоша“, кв. Бояна,
ул. Букара 15.
14303
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9279/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Дженерали Закрила медико-дентален
център“ – ЕООД.
14304
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 21.II.2008 г.
по ф.д. № 477/98 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Пламен Вецев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „БИП – 97“ – ООД (рег. по ф.д. № 11132/2007
по описа на СГС).
14305
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2008 г.
по ф.д. № 3431/2007 вписва промени за „Арт – Мед
консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 50 дружествени дяла, съставляващи целия
капитал на дружеството, от Здравко Димитров
Димитров на Божидар Иванов Бояджиев; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Здравко Димитров Димитров; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Божидар Иванов Бояджиев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
14306
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2008 г.
по ф.д. № 21069/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Морска фауна“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, пл. П. Р. Славейков 9, ет. 1, безистен,
с предмет на дейност: външнотърговска дейност,
корабоплаване, експлоатация на кораби, търговска
дейност по суша и море, кораборемонтна дейност, корабно агентиране, търговия с кораби и
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корабни механизми, търговия с нефт и нефтени
продукти, производство на изделия от петролни
продукти, откриване и експлоатация на бензиностанции и газостанции, строителство, монтаж
и експлоатация на газоразпределителни станции
и мрежи, търговия с природен газ, покупка на
стоки и други вещи с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, дейност на
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина на дружества, търговски и
физически лица, производство на филми, звуко- и
видеозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
и търговия със сувенирни изделия, продукти и
услуги от черноморската фауна, ресторантьорство, създаване на тренировъчно-състезателна
база за развитие на футбола, футболни кадри,
трансфер на футболисти и треньори в страната
и в чужбина, производство на селскостопанска
продукция, както и всякаква друга търговска
дейност, разрешена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 300 000 000 лв.,
разпределен в 300 000 поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка
една, внесен с непарична вноска – апорт на ценни книжа на стойност 300 000 000 лв., съгласно
тройна съдебно-оценителна експертиза, приета с
определение на Софийския градски съд по дело
№ 698/2007, със съвет на директорите в състав:
Стоян Димитров Абрашев – председател и изпълнителен директор, Виолета Първанова Абрашева – зам.-председател, и Десислава Стоянова
Абрашева, и се представлява от изпълнителния
директор Стоян Димитров Абрашев.
14307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21092/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гориво.
Нет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 536,
вх. В, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговска
дейност, внос и износ на горива, добавки към тях
и техни производни продукти, представителство,
посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или преработен
вид, спедиционна, складова, лизингова дейност,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, за осъществяване на дейностите, включени
в предмета му, дружеството придобива необходимите разрешения, лицензии и др. от компетентните
органи в съответствие със законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Алексанадър Борисов
Димитров, Владимир Борисов Димитров и Теодор
Владимиров Димитров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
14308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21246/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Истърн пропъртис инвест 3“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, ул. Оборище 1, с
предмет на дейност: инвестиции, придобиване
и управление на недвижими имоти в България
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и всякакви дейности във връзка с посочените
области, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собтвеник на капитала „Блек Велвет Файненшъл
Корп.“, Британски Вирджински острови, и се управлява и представлява от управителя Йоханес
Паул Вадзак.
14309
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2008 г.
по ф.д. № 10870/2007 вписва промени за „Стил
строй метал“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал, от Роберт Георгиев Ненов на
Кирил Тошев Кирилов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Роберт Георгиев Ненов; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Тошев Кирилов;
вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Кирил
Тошев Кирилов.
14310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 15271/2007 вписва промени
за „Пропърти консулт – България“ – ООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от
5000 лв. на 1 973 000 лв., увеличен с непарична
вноска съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 17.X.2007 г.
на Софийския градски съд, по дело № 515/2007;
вписва нов дружествен договор.
14311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 45/2008 вписа промяна за „Стройкомерс“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Дупница, ул. Княз Борис I № 52,
в София, район „Студентски“, ул. Константин
Игнатов 8, ет. 4, ап. 7.
14312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 34/2008 вписа промяна за „Искър 3“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
гр. Роман, ул. Христо Ботев 14А, в София, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 10.
14313
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VIII.2004 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10551/2002 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2003 г. на „ДСК – транс секюрити“ – ЕООД.
14314
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10551/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „ДСК – транс секюрити“ – ЕООД.
14315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 6074/2003 вписва промени
за „3 Д – Софт“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Димитър Георгиев Сеизов
на Димитър Сотиров Стойков и 30 дружествени
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дяла от Татаня Трифонова Градашка на Димитър
Сотиров Стойков; заличава като съдружник и
управител Татяна Трифонова Градашка; вписва
като съдружник и управител Димитър Сотиров
Стойков; дружеството ще се управлява и представлява от Димитър Георгиев Сеизов и Димитър
Сотиров Стойков заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
14316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.II.2008 г.
по ф.д. № 3527/2005 вписва промени за „Ефект
финанс“ – АД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Оборище“, ул.
Черковна 39Б, ет. 3; заличава като членове на съвета на директорите Кирил Крумов Воденичарски
и Гергана Илиева Калева; вписва като членове
на съвета на директорите Елена Боримирова
Йорданова и Иво Методиев Димитров; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 10.XII.2007 г.
14317
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3527/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ефект финанс“ – АД.
14318
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3527/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Ефект финанс“ – АД.
14319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20559/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Артек медиа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Джовани Горини
8, ет. 1, с предмет на дейност: рекламни услуги,
в т. ч. в областта на архитектурата, недвижими
имоти и медия, комплексно проектиране в областта на градоустройството и архитектурата,
програми и други услуги, представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионерска
дейност, други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мажед Абдала Рахман
Закут, Димитър Димитров Рашков и Станислав
Николов Салапатийски и се управлява и представлява от Димитър Димитров Рашков.
14320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18888/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„М. С. Девелопмент“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
Ген. Щерю Атанасов 5, с предмет на дейност:
търговия, внос и износ, туризъм, организиране на
пътувания, търговско представителство, агентство
и посредничество. Дружеството е с неопределен

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Махмоод Шабаби, който
го управлява и представлява.
14321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 960/2006 вписва промени за „Бългериа
Тауър“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Добромир
Альошев Върбанов; вписва като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Калина Альошева Върбанова; вписва преместване
на седалището и адреса на управление в София,
район „Оборище“, ул. Черковна 31, ет. 1; вписва
промени в устава, приети на общо събрание
на акцонерите от 26.XI.2007 г.; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Калина
Альошева Върбанова.
14322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.VI.2007 г. по ф.д. № 13452/2006 вписва промени
за „Евро БГ метал“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Александър Ангелов
Игнатов на Харалампи Александров Арнаудов;
заличава като съдружник Александър Ангелов
Игнатов; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро БГ метал“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Харалампи Александров Арнаудов, който управлява и представлява
дружеството.
14323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.I.2008 г. по ф.д. № 7925/2004 вписва промени за
„Алабин 48“ – ЕООД: заличава като управители
Николай Николаев Николов и Георги Николов
Георгиев; вписва като управител Андреас Майерхофер; дружеството се представлява от двама от
управителите, както следва: от Йозеф Винацер
и Пламен Василев Петров, които ще действат
само заедно, или от Йозеф Винацер и Андреас
Майерхофер, които ще действат само заедно, или
от Йозеф Винацер и Бернд Шайбер, които ще
действат само заедно, или от Йозеф Винацер и
Александър Урманов Урманов, които ще действат само заедно, или от Йозеф Винацер и Томас
Клеменшиц, които ще действат само заедно, или
от Йозеф Винацер и Стилианос Малис, които ще
действат само заедно, или от Томас Клеменшиц и
Стилианос Малис, които ще действат само заедно,
или от Томас Клеменшиц и Андреас Майерхофер,
които ще действат само заедно, или от Томас
Клеменшиц и Пламен Василев Петров, които ще
действат само заедно, или от Томас Клеменшиц
и Бернд Шайбер, които ще действат само заедно,
или от Томас Клеменшиц и Александър Урманов
Урманов, които ще действат само заедно, или
от Андреас Майерхофер и Стилианос Малис,
които ще действат само заедно, или от Андреас
Майерхофер и Пламен Василев Петров, които ще
действат само заедно, или от Андреас Майерхофер
и Бернд Шайбер, които ще действат само заедно,
или от Андреас Майерхофер и Алексадър Урманов
Урманов, които ще действат само заедно.
14324
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12315/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Каучук“ – АД.
14325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 12584/2005 вписва промени
за „Хоризон“ – ООД: изключва като съдружник
„Скип търговска фирма“ – ООД; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Хоризон“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт на
„Хоризон“ – ЕООД.
14326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.I.2008 г.
по ф.д. № 9135/2004 вписва промени за „Почивно дело и квалификация“ – ЕАД: заличава като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Галина Савова Шопова; вписва като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Илия Димитров Серафимов; вписва
преместване на седалището и адреса на управ
ление в София, район „Триадица“, ул. Христо
Белчев 35, ап. 3; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 22.XI.2007 г.; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Илия
Димитров Серафимов.
14327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 5573/97 вписва промени за
„Анита 97“ – ООД: вписва прехвърляне на 19
дружествени дяла от Цветан Митов Илиев на
Анита Димитрова Вълкова-Антонова; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Цветан
Митов Илиев на Мая Цветанова Иванова; заличава като съдружник и управител Цветан Митов
Илиев; вписва като съдружник Мая Цветанова
Иванова; дружеството ще се управлява и представлява от Анита Димитрова Вълкова-Антонова;
вписва промени в дружествения договор.
14328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.II.2008 г. по ф.д. № 173/96 вписва промени за
„Радис инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Поля Кирилова Пет
кова на Венцислав Георгиев Димитров; заличава
като съдружник Поля Кирилова Петкова; вписва
промени в дружествения договор.
14329
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20955/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Йонукс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Черковна 72, вх. Б, ет. 6, ап. 22, с
предмет на дейност: консултинг, придобиване и
търговия с недвижими имоти, представителство
и посредничество, изграждане, отдаване под наем
и продажба на сгради и помещения, всякаква
друга търговска дейност по смисъла на закона,
незабранена от същия. Дружеството е с неопре-
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делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Валентин Иванов Василев и Мария Илиянова
Митева и се управлява и представлява от Мария
Илиянова Митева.
14330
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9101/98 от 25.I.2008 г. вписва прехвърляне
на 1930 дружествени дяла от „Силита развитие“ – ООД, на „Дема прецизионстайле“ – ГмбХ;
вписва прехвърляне на 78 дружествени дяла от
„Силита развитие“ – ООД, на Людмил Асенов
Начев; вписва прехвърляне на 154 дружествени
дяла от „Силита развитие“ – ООД, на Иван Делчев
Дюлгяров; вписва като съдружник Иван Делчев
Дюлгяров; вписва нов дружествен договор.
14331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21255/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „2
М – сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Лозенска
планина 14 – 18, с предмет на дейност: сервизна
дейност, консултантски и информационни услуги,
производство на софтуер и хардуер, рекламна и
импресарска дейност, издателска дейност, сделки
с интелектуална собственост, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, производство и
продажба на стоки за потребление, комисионна,
консигнационна и оказионна търговия, бартерни
сделки, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, вътрешен и международен туризъм, пълна вътрешна и международна
транспортна дейност, автосервиз и автомивка,
строителна и строително-монтажна дейност, инженерингова, ремонтна и реставрационна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, производство
и продажба на строителни материали, търговско
представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга разрешена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Мирчо Йорданов Христов, който
управлява и представлява дружеството.
14332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 93/2008 вписва промяна за „Експлорър медия
България“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Варненския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Г. С. Раковски 57, вх. В, ап. 1, в София, район
„Витоша“, ул. Ива 2А.
14333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21057/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вестланд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Солунска
23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество
на българск и и ч у ж дест ранни физическ и и
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юридически лица, консултантска и спедиторска
дейност, туристическа дейност и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Ривърбуш Трейдинг
Енд Инвестмънт“ – Лимитид, и се управлява и
представлява от управителя Гиоргос Каймис и
Андис Каймис заедно и поотделно.
14334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21256/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорнст „2
М – трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Лозенска
планина 14 – 18, с предмет на дейност: сервизна
дейност, консултантски и информационни услуги,
производство на софтуер и хардуер, рекламна и
импресарска дейност, издателска дейност, сделки с
интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на
стоки за потребление, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, бартерни сделки, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
кафетерия, вътрешен и международен туризъм,
пълна вътрешна и международна транспортна
дейност, автосервиз и автомивка, строителна и
строително-монтажна дейност, инженерингова,
ремонтна и реставрационна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, производство и
продажба на строителни материали, търговско
представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга разрешена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мирчо Йорданов Христов, който го управлява
и представлява.
14335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20372/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „М.И.Б. проекти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Симеоновско шосе
24, вх. А, ет. 1, офис 2, с предмет на дейност:
участие в публични и частни търгове, участие
в търгове по европйски проекти, оказване на
техническа помощ за публична администрация
и частните фирми, организация на смесени дружества между български и чуждестранни фирми,
организация на търговско-икономически прояви и
задгранични посещения, оказване на съдействие
на чуждестранни фирми при делокализация на
дейността им в България, промоция на търговския стокообмен и изобщо развитие на всякаква
дейност с бизнес насоченост, освен това дружеството развива дейност по обучение на ръководни
кадри от държавната адмиинстрация, обучение
на кадри от публични и частни икономически
институции и организации, участие в конкурси
за обучение на кадри, организиране на курсове
за обучение както с икономическа насоченост,
така и за достигане на европейските стандарти
в държавната администрация, като качество на
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услугите, проектиране и управление, законодателство на ЕС, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Марко Монтеки, Едуарт Биазицо и Марко Якета
и се управлява и представлява самостоятелно от
Едуарт Биазицо.
14336
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 8.II.2008 г. по ф.д. № 14578/2006 вписва
прекратяване на „Бергас – България“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Иван
Константинов Минев и срок за ликвидацията 6
месеца.
14337
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11558/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г . на „Ален мак България“ – ЕАД.
14338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.II.2008 г.
по ф.д. № 9150/2000 вписва промени за „Спортна София – 2000“ – ЕАД: вписва намаление на
капитала на дружеството от 4 756 376,71 лв. на
4 754 518,71 лв. чрез обезсилване на 1858 поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; вписва промени
в устава, приети с Решение № 640 от 12.VII.2007 г.
на председателя на Столичния общински съвет.
14339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.II.2008 г. по ф.д. № 8390/2006 вписва промени
за „Нибис – транс“ – ООД: заличава като съдружник и управител Николай Василев Коларов;
вписва прехвърляне на 166 дружествени дяла от
Николай Василев Коларов на Дилян Евтимов
Лозев; вписва като съдружник Дилян Евтимов
Лозев; дружеството се управлява и представлява
от Славчо Добрев Добрев и Бисер Йорданов Партенев заедно и поотделно; вписва актуализиран
дружествен договор.
14340
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ определение от 4.IV.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 883/2005 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Финанс инженеринг енерджи“ – АД.
14341
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8899/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Постфинанс“ – АД.
14342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.II.2008 г.
по ф.д. № 13716/2004 вписва промени за „Пиреос
лизинг България“ – ЕАД: заличава като членове
на съвета на директорите Атанасиос Куцопулос,
Маргарита Добрева Петрова-Кариди, Александрос
Папалиос Карапанос, Георгиос Маркос Мандакас
и Атанасиос Дионисиос Петропулос; вписва нов
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съвет на директорите в състав: Атанасиос Куцопулос – председател и изпълнителен директор,
Маргарита Добрева Петрова-Кариди – заместникпредседател, Александрос Папалилиос Карапанос,
Георгиос Аристоменис Хараламбакис, Красимира
Иванова Тодорова и Светла Владимирова Желязкова, и се представлява с два подписа – единият
от подписите ще бъде на изпълнителния директор Атанасиос Куцопулос, а другият подпис ще
бъде на всеки друг от членовете на съвета на
директорите.
14343
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13716/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Пиреос лизинг България“ – ЕАД.
14344
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 4.II.2008 г.
по ф.д. № 11855/2002 вписва заличаването на
„Търговска компания Светлина БГ“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Аксаков 24.
14345
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11855/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 и 2006 г. на „Търговска компания Светлина
БГ“ – АД.
14346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 8034/2002 вписва промени за „ДБВ България“ – ЕООД: заличава като
ликвидатор Явор Георгиев Андреев; вписва като
ликвидатор Димитър Ценков Пенев.
14347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 11.II.2008 г. по ф.д № 14160/2000
вписва прекратяване на „Лиа Пак ЕООД“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Искър“, Тракторна база, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Ани Кънчева Павлова
и едногодишен срок за ликвидацията.
14348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г. по
ф.д. № 12127/99 вписва промени за „Център за изчислителни и информационни технологии“ – АД:
вписва решението на общото събрание на акционерите от 23.X.2007 г. за промени в устава; вписва
промяна на адреса на управление – София, бул.
Цариградско шосе 133.
14349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
6.II.2008 г. по ф.д. № 15051/97 вписва заличаване
на „Вин – Вест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 2, бл. 271, вх. 1.
14350

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
6.II.2008 г. по ф.д. № 2462/97 вписва заличаване
на „Химсин“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Стефан
Караджа 2.
14351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 7603/96 вписва промени
за „Теми“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Минчо Стоянов Костадинов на
Емил Минчев Костадинов; вписва като съдружник
Емил Минчев Костадинов; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Теми“ – ООД, и се управлява и
представлява от Минчо Стоянов Костадинов;
вписва нов дружествен договор.
14352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.II.2008 г. по ф.д. № 23571/94 вписва промени за
„Аутотехника“ – ООД: заличава като съдружник
„Бемал ауто лимитид“, Кипър; заличава като
прокурист Константинос Карипидис; вписва като
прокурист Георгиос Асимакис.
14353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 8775/98 вписва заличаването
на „Ника експорт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Цар Симеон 67.
14354
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2008 г.
по ф.д. № 9544/2004 вписва промени за „Кооп – юг
комерс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.; вписва
промени в дружествения договор.
14355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 7912/2004 вписва промени за „Лола прод“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието от „Лола прод“ – ЕООД, на
„Лола кетъринг“ – ЕООД: вписва промяна на
предмета на дейност: кетъринг, цялостна подготовка и реализация на представителни събития,
планиране и консултации, търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
търговия с интелектуална собственост и ноу-хау,
аудио-, видео- и кинопроизводство, продуцентство, издателска и разпространителска дейност,
рекламна и импресарска дейност, както и други
дейности, незабранени със закон; вписва промяна
в името на едноличния собственик на капитала
Вера Светославова Василева, което следва да се
чете: „Вера Светославова Шандел“; вписва нов
учредителен акт.
14356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.II.2007 г. по ф.д. № 8121/2000 вписва промени
за „Ролитекс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Павлина Боянова
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Тодорова на Веселин Пенков Тодоров; заличава
като едноличен собственик и управител Павлина
Боянова Тодорова; вписва като едноличен собственик и управител Веселин Пенков Тодоров;
вписва промяна на предмета на дейност: информационно-консултантски и посреднически услуги
в промишлеността, селското стопанство, туризма
и търговията, вътрешно- и външноикономическа
дейност, маркетинг, внос-износ, реекспорт, обменни и други специфични сделки, инженеринг,
лизинг, транспортни услуги, комисионна дейност,
представителства и агентства в страната и в
чужбина, създаване и участия в търговски фирмени вериги и експлоатацията им, комисионна
търговия на дребно с всякакви видове стоки,
рекламни (без кино и печат) и преводни услуги,
всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана; дружеството се управлява и
представлява от Веселин Пенков Тодоров; вписва
нов учредителен акт.
14357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.II.2008 г. по ф.д. № 13088/2004 вписва промени
за „Тест – Ком“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Христо Александров Богданов на Костадин Кирилов Люнкин;
заличава като едноличен собственик и управител Христо Александров Богданов; вписва като
едноличен собственик и управител Костадин
Кирилов Люнкин.
14358
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 8244/98 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „КЛ – Катя Лазова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „КЛРМ“ – ЕООД.
14359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.II.2008 г. по ф.д. № 12461/2000 вписва промени
за „Кариера Студена“ – ООД; вписва намаление
на капитала на дружеството от 500 000 лв. на
120 000 лв.; вписва решението на общото събрание
на съдружниците от 13.VIII.2007 г. за промени в
дружествения договор.
14360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1566/2001 вписва промени за „Таньо – 52“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Стоян Александров
Стойчев на Александър Стоянов Стойчев; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Стоян Александров Стойчев; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Александър Стоянов Стойчев, който ще
управлява и представлява дружеството.
14361
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 767/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „345“ – ООД.
14362
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9118/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Хаглайтнер хигиене България“ – ООД.
14363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 14393/2005 вписва промени за „Ксенон БГ“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Крум Попов 31, ет. 3, ап. 11;
вписва нов дружествен договор.
14364
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.II.2008 г. по ф.д.
№ 14649/2006 вписва промени за „Енгруп“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Маргарита Любомирова Томова; вписва като член
на съвета на директорите Диана Кирчева Костадинова; дружеството е със съвет на директорите
в състав: Ваня Йорданова Костадинова – изпълнителен директор, Димитър Йорданов Костадинов – председател, и Диана Кирчева Костадинова,
и се представлява от изпълнителния директор
Ваня Йорданова Костадинова; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 3.XII.2007 г.
14365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 84/2008 вписва промяна за „Амарант“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Русенския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Русе, ул. Плевен 1, бл. Мара
Манева, вх. Е, ет. 1, в София, ул. Любляна 40,
вх. 2, ет. 2.
14366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19069/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Светлана фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Витоша 99, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно глава 10 ЗЛПХМ; дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Светлана Дилянова Чернева, която го управлява
и представлява.
14367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 20808/2007 вписва промяна за „Златен
рог“ – АД, в регистъра за търговски дружества
във връзка с постановено решение на Варненския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Варна, к.к. Св. Св. Константин
и Елена, грандхотел „Варна“, в София, район
„Студентски“, бул. Драган Цанков 172.
14368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.II.2008 г. по ф.д. № 6682/2007 вписва промени
за „Забар пропърти инвест“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Елиша
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Флакс на „Забар България холдинг лимитид“;
заличава като едноличен собственик Елиша
Флакс; вписва като едноличен собственик „Забар България холдинг лимитид“, Малта (рег. по
ф.д. № С 40793 от 14.II.2007 г.); дружеството ще
се управлява и представлява от Елиша Флакс;
вписва нов учредителен акт.
14369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21206/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Май консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 104,
вх. Б, ет. 4, ап. 30, с предмет на дейност: научноизследователска и развойна дейност в областта на
културата и образованието, научни изследвания,
организиране на семинари, лекции и беседи,
предоставяне на услуги и консултации в сферата
на културата и образованието, консултантска
дейност, обучение, инвестиционна и проучвателна дейност, покупка на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия на промишлени,
селскостопански и хранително-вкусови стоки,
дизайн, туризъм, хотелиерство, посредничество,
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква друга
дейност и услуги, търговски по смисъла на закона, незабранени от същия, като дейностите,
подлежащи на разрешителен и/или лицензионен
режим, се извършват след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Тодорова Тодорова, Мария Димитрова Стойчева-Панталеева,
Юлия Димитрова Симеонова и Лилия Веселинова Братоева и се управлява и представлява от
Мария Тодорова Тодорова и Мария Димитрова
Стойчева-Панталеева заедно и поотделно.
14370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с опредление по
ф.д. № 17442/2007 вписва промяна за „Авио Делта“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Старозагорския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Казанлък,
ул. 19 февруари 47, вх. А, в София, район „Подуяне“, бул. Ботеврадско шосе 229, офис център
„Джесика“, ет. 7, офис 10.
14371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.I.2008 г. по ф.д. № 8430/2006 вписва промени
за „Експлозия“ – ООД: вписва прехвърляне на
125 дружествени дяла от Митко Христов Беломорски на Явор Крумов Иванов; заличава като
съдружник Митко Христов Беломорски; вписва
като съдружник Явор Крумов Иванов; вписва
промени в дружествения договор.
14372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.II.2008 г.
по ф.д. № 10804/2005 вписва промени за „Казино
решения“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от „Ем Ви инвестмънт груп
лимитед“ на „МР мениджмънт“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик „Ем Ви инвестмънт
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груп лимитед“; вписва като едноличен собственик „МР мениджмънт“ – ЕООД; дружеството се
управлява от управителя Данаил Христов Илиев;
вписва нов дружествен акт.
14373
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 15.II.2008 г.
по ф.д. № 14784/98 вписва заличаване на „Нивас
98“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, бул. Г. М. Димитров,
бл. 89, вх. Е, ет. 5, ап. 105.
14374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 56/2008 вписва промяна за „Рек тайм“ – ЕООД,
във връзка са постановено решение на Варненския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Варна, бул. Мария-Луиза 17, в
София, район „Триадица“, ул. Узунджовска 16.
14375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 8337/2003 вписва промени
за „Линале“ – ООД: впвисва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Бортоло Касети на Стоян
Асенов Димитров; заличава като съдружник
Бортоло Касети; вписва като съдружник Стоян
Асенов Димитров; вписва нов дружествен договор.
14376
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13987/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Зенит агрохолдинг“ – АД.
14377
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2014/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Савино Дел Бене – България“ – ЕАД.
14378
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XII.2006 г.
по ф.д. № 12550/2003 вписва промени за „Меридиан турс“ – ООД: вписва прехвърляне на 3,75
дружествени дяла от Пламен Атанасов Копчев
на Венцеслав Христов Пеев; вписва прехвърляне
на 1,25 дружествени дяла от Николай Радославов
Радев на Венцеслав Христов Пеев; вписва прехвърляне на 2,50 дружествени дяла от Николай
Радославов Радев на Стойка Георгиева Терзиева;
вписва като съдружници Венцеслав Христов Пеев
и Стойка Георгиева Терзиева; вписва преместване
на седалището и адреса на управление в София,
район „Красно село“, ул. Емине, бл. 48, ет. 1,
ап. 2; вписва промени в дружествения договор.
14379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.II.2008 г.
по ф.д. № 8730/2004 вписва промени за „Вложи
в България“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Вложи в България“ – ООД, на
„Инвест ин България“ – ООД; вписва прехвърляне
на дружествени дялове от Дейвид Харолд Пампел: на Иван Всилев Патриков – 44 дружествени
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дяла, на Ражкумар Амин – 42 дружествени дяла,
и на Девен Пател – 42 дружествени дяла; вписва
прехвърляне на дружествени дялове от Алберто
Дан Канети: на Иван Василев Патриков – 44
дружествени дяла, на Ражкумар Амин – 42 дружествени дяла, и на Девен Пател – 42 дружествени дяла; заличава като съдружници Дейвид
Харолд Пампел и Алберто Дан Канети; вписва
нов дружествен договор.
14380
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.II.2008 г.
по ф.д. № 9034/2002 вписва промени за „Търговска
къща „Камато“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Илинка Велинова Илиева
на Любчо Асенов Райчев; заличава като едноличен собственик Илинка Велинова Илиева; вписва
като едноличен собственик Любчо Асенов Райчев;
вписва промяна на наименованието от „Търговска
къща „Камато“ – ЕООД, на „Ансилинг“ – ЕООД;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Сердика“, бул. Мария-Луиза 95; заличава като управител Илинка
Велинова Илиева; вписва като управител Любчо
Асенов Райчев; вписва нов учредителен акт.
14381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21166/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анел трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър 148, ет. 6, ап. 35, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, посредничество,
транспортна и спедиторска дейност, отдаване под
наем на автомобили – леко- и тежкотоварни, рента-кар, рекламна и консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
и всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Анелия Василева Бундева,
която управлява и представлява дружеството.
14382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20762/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ен
Ди Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 60, вх. 1, ет. 8, ап. 30, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, консултантска,
посредническа, маркетингова, рекламна, импресарска дейност, дигитални услуги, търговско
посредничество, представителство на местни и
чуждестранни лица, издателска и разпространителска дейност на печатни издания, внос, износ,
реекспорт, бартерни, проектиране, строителство
и ремонт, туризъм, продажба на недвижими имоти, както и извършване на всякакъв вид услуги
и дейности, разрешени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Наделина Иванова Златанова, която го управлява
и представлява.
14383
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.II.2008 г. по ф.д. № 7491/2006 вписва промени
за „Борамар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Октавио Грасия Чаморо
на Мария Кристина Чаморо Мартинес; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Октавио
Грасия Чаморо на Карлос Бо Ернандес; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Октавио
Грасия Чаморо на Мария Исабел Чаморо Мартинес; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла
от Октавио Грасия Чаморо на Енрик Пайтуби
Ровира; заличава като едноличен собственик на
капитала Октавио Грасия Чаморо; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Борамар“ – ООД; вписва
като съдружник Карлос Бо Ернандес; вписва като
съдружник Енрик Пайтуби Ровира; вписва като
съдружник Мария Кристина Чаморо Мартинес;
вписва като съдружник Мария Исабел Чаморо
Мартинес; вписва промяна на предмета на дейност,
както следва: съдействие за развитие, експлоатация, строителство, сключване на договори за
строеж на всякакъв вид недвижимо имущество
за своя или чужда сметка; покупко-продажба,
замяна, отдаване под наем, владение, ползване,
съхранение, поддръжка, управление на недвижими
имоти, експлоатация, посредством изграждане на
сгради или помещения от основите, така както
и всички съпътстващи дейности, всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона; дружеството
се управлява и представлява от Октавио Грасия
Чаморо; вписва нов дружествен договор.
14384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 11023/2006
вписва прекратяване на „Мега партнерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ж.к. Орландовци, ул. Мара Бунева 116,
бл. 1, вх. Б, ап. 14, и го обявява в ликвидация;
вписва като ликвидатор Даниела Асенова Иванова и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
14385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15534/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Имакс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Николай В. Гогол 25, ет. 1, с предмет на дейност:
дейност по недвижими имоти и строителство,
посредничество, представителство и агентство
при покупко-продажбата на недвижими имоти
от български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, оценка,
отдаване под наем и управление на недвижими
имоти, разрушаване, повторно реструктуриране и
реконструкция изцяло или частично на всякакъв
вид сгради, закупуване и продажба на строежи и
груби строежи, прехвърлянето и извършването на
търгове и подтъргове от лица или организации,
било обществени или частни, за изпълнение на
строителни работи и строителство от всякакъв
вид, производство и търговия с промишлени,
селскостопански и хранителни стоки и услуги в
страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност – внос и износ, транспортна и
спедиторска дейност, маркетингови, информационни, застрахователни, рекламни и други услуги,
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след получаване на необходимите разрешения за
съответната дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Руслан
Петров Арнаудов и Лора Георгиева Филипова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VI.2006 г.
по ф.д. № 4253/2005 вписва промени за „Симпатика“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 3, БАН,
Институт по история.
14387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2007 г. по ф.д. № 9970/2005 вписва промени
за „Анет“ – ООД: заличава като управител Тахор
Камус Еял; вписва като управител Йоана Бранимирова Бозаджиева-Гороломова, която управлява
и представлява дружеството.
14388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 11517/2004 вписва промени за „Еду България“ – ООД: заличава като
управител Тодор Иванов Колев; вписва като
управител Светлана Димитрова Нанчева, която
ще управлява и представлява дружеството.
14389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 665/2004 вписва промени
за „Албамед – МХ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 34 дружествени дяла от „Дейзи“ – ЕООД, на
Минчо Христов Христов; вписва прехвърляне на
33 дружествени дяла от Иван Атанасов Атанасов на Минчо Христов Христов; заличава като
съдружници „Дейзи“ – ЕООД, и Иван Атанасов
Атанасов; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Албамед – МХ“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Минчо Христов Христов, който го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт.
14390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 75/2008 вписа промяна за „Инвестиа Асет
Мениджмънт“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от Пловдив, бул. Пещерско
шосе 99, в София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 12 – 14, ап. 23.
14658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 40/2008 вписа промяна за „Петрол комерс
2002“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от гр. Койнаре, община Червен бряг,
ул. П. Р. Славейков 20, в София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 17, вх. Б, ет. 3, ап. 27.
14659
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 94/2008 вписа промяна за „ТР консулт
експерт“ – ЕООД: премества седалището и адреса
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на управление от Варна, ул. Софроний Врачански
39, вх. В, ап. 21, в София, район „Слатина“, ул.
Николай Коперник 21, вх. В, ет. 3, ап. 7.
14660
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.I.2008 г.
по ф.д. № 5680/2000 вписва промени за „Визимекс“ – ООД: премества адреса на управление в
София, район „Лозенец“, кв. Витоша, ул. Йордан
Стубел 13, ап. 4.
14661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 51/2008 вписа промяна за „Бимакс
ИТЕ“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Ямбол, ул. Св. Георги 11, в
София, ул. Николай Хайтов 2.
14662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 8071/2005 вписва промени за „Лагос“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Аксаков 28, ет. 3, ап. 5; вписва нов дружествен договор.
14663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. №2579/2007
вписва прекратяването на „Аспарух 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Петър Делян 22 – 24, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Ангел Георгиев Христов
и със срок за ликвидацията 3 месеца.
14664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20523/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Местор 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Инж.
Иван Иванов 70А, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски и
туристически услуги, ресторантьорство, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Методи Стойков Груев,
който го управлява и представлява.
14665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19651/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Темп – ПБ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, кв.
Илиянци, ул. Военни общежития, бл. 1, вх. Б,
ап. 504, с предмет на дейност: строителство,
проучване и проектиране, инвестиционна дейност
в строителството, сделки с недвижими имоти,
счетоводство и счетоводни услуги, консултантска дейност, търговска дейност в страната и в
чужбина, импорт, експорт и реекспорт, информационна и рекламна дейност, ноу-хау и лицензии,
търговско представителство, посредничество и
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агентство в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна и туристическа
дейност, маркетинг, бартерни, лизингови и други
специфични дейности, всякаква друга търговска,
стопанска и консултантска дейност, позволена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петър Георгиев Бозаджиев, който го
управлява и представлява.
14666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 6743/2007 вписва промени
за „Рая Ризорт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 2010 дружествени дяла от „Рая Резиденшъл
Ризорт“ – ЕООД, на „К+Риъл Истейт фънд“
Б.В.; заличава като едноличен собственик „Рая
Резиденшъл Ризорт“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик „К+Риъл Истейт фънд“ Б.В.,
Холандия (рег. под № 30165447 на 1.IX.2000 г.
в търговския регистър на Хиндерланд); вписва
промяна в учредителния акт.
14667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.II.2008 г. по ф.д. № 1911/2007 вписва
промени за „Кийлет“ – ЕООД: заличава като
управител Асен Желязков Игнатов; вписва като
управител Красимир Петров Пашов; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Красимир Петров Пашов; премества седалището
и адреса на управление от София, район „Триадица“, кв. Гоце Делчев, бл. 252, вх. 5, ап. 101, в
Бургас, ул. Христо Ботев 83.
14668
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20836/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кобиком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраж дане“, ул.
Братя Миладинови 29, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност във всички
форми и с всякакви стоки, разрешени със закон,
представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, производство, изкупуване и реализация
на изделия в областта на селското стопанство и
промишлеността, покупка на стоки и други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид с
цел продажба в страната и в чужбина, външно- и
вътрешнотърговски сделки с благородни метали
и скъпоценни камъни, продажба на изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни от
местно производство и от внос, откриване на
заложни къщи, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Василка Петрова Георгиева, която го управлява
и представлява.
14669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 7089/2007 вписва промени за „Вим ТВ“ – ООД, вписва прехвърляне
на 16 дружествени дяла от Ина Хоай Нгуен на
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Василка Богомилова, Ковачева, 2 дружествени
дяла от Нгуен Ван Хоай на Василка Богомилова
Ковачева и 16 дружествени дяла от Милена Хоай
Нгуен на Василка Богомилова Ковачева; заличава
като съдружници Ина Хоай Нгуен и Милена Хоай
Нгуен; вписва промени в дружествения договор.
14670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20605/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Верде консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Хемус 33, бл. 23, вх. Б,
ап. 29, с предмет на дейност: консултантска
дейност в сферата на управление на проекти,
управление на горите и природните ресурси,
екология, екотуризъм, развитие на селските райони, горска сертификация, изготвяне на оценки
за въздействие на околната среда, управление на
човешките ресурси, организиране на обучения,
семинари, симпозиуми и конференции, подготовка
и разпространение на рекламни информационни
материали, преводаческа дейност, маркетинг,
мениджмънт и рекламна дейност по концесиониране на държавна и общинска собственост,
създаване и поддържане на географски и други
информационни системи, 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, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мирослава Димитрова
Зервудакис, която го управлява и представлява.
14671
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д. № 20257/2007 вписа промяна за
„Роз – тур“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Перник, ул. Струма,
бл. 30, вх. Б, ап. 29, в София, ул. Христо Белчев,
бл. 15, вх. 2, партер.
154672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.02.2008 г.
по ф. д. № 4821/2005 вписва промени за „ДСК
Лизинг“ – АД: премества седалището и адреса
на управление, на бул. Александър Стамболийски
101, МОЛ „София“, София Тауър, ет. 4; вписва
нов устав.
14673
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4821/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ДСК Лизинг“ – АД.
14674
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.02.2008 г.
по ф. д. № 9107/2005 вписва промени за „Балкан
Агрикалчар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
800 дружествени дяла от Муханед Н. Абдулах
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на „Билдко“ – ООД; заличава като едноличен
собственик и управител Муханед Н. Абдулах;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Билдко“ – ООД (рег. по ф. д. № 5619/2005 по
описа на СГС); вписва като управители Димитър
Атанасов Калчев и Самир Искандер Франсис;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Средец“, ул. Княз Александър
Батенберг 1; дружеството ще се управлява и
представлява от Димитър Атанасов Калчев и
Самир Искандер Франсис само заедно; вписва
нов учредителен акт.
14675
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 13.ІІ.2008 г. по ф. д. № 11026/2006 вписва прекратяването на „Грейп енд ейпъл“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Митко
Янков Василев и със срок за ликвидацията 1 месец.
14676
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
14.І.2008 г. по ф. д. № 21034/2007 по партидата
на „Дунава МБМ“ – ЕООД, относно фамилното
име на едноличния собственик на капитала и
управител Месруре Назимова Неждибова, което
да се чете „Месруре Назимова Неджибова“.
14677
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 2892/2002 вписва заличаването на
„Студио Стил“ – ЕООД.
14678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 1816/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инфо
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: посредничество,
консултации, консултантски услуги, маркетинг,
рекламна и информационна дейност, връзки
с обществеността, разработка и продажба на
програмни продукти и технологии, информационна дейност, консултантска дейност и обучение
в областта на информационните технологии,
проектиране, доставка, инсталация и сервиз на
електронноизчислителна техника, интеграция на
допълнителни елементи към административно-управленски информационни системи, производство
на стоки с цел продажба, предоставяне на услуги,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, франчайзинг, факторинг, търговско
представителство, строителство и проектиране,
търговия с недвижими имоти, хотелиерство,
туристическа, рекламна, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Паскал Стаматов Дойчев,
който го управлява и представлява.
14679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.II.2008 г. по ф.д. № 1499/2004 вписва промени
за „Капен – 2004“ – ООД: вписва прехвърляне на
9 дружествени дяла от Катерина Стешкина на
Константин Димитров Тодоров, 8 дяла на Бойко
Борисов Биров и 8 дяла на Пенка Петкова Стоева-Януш; заличава като съдружник и управител
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Катерина Стешкина; дружеството ще се управлява
и представлява от Пенка Петкова Стоева-Януш;
вписва нов дружествен договор.
14680
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.II.2008 г.
по ф.д. № 14374/2005 вписва промени за „Ем Джи
3 Гушев“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мариан Младенов Гушев
на Мариана Янчева Рачева-Гушева; вписва като
съдружник Мариана Янчева Рачева-Гушева; дружеството продължава дейността си като „3 Джи
Ем груп“ – ООД; вписва нов дружествен договор;
премества адреса на управление в София, район
„Студентски“, ж.к. Студентски град, ул. Акад.
Борис Стефанов 1, магазин 12; вписва промяна на
наименованието: „3 Джи Ем груп“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, консултантски, инженерингови, транспортни и спедиторски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, компютърни
услуги и периферия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Мариан
Младенов Гушев.
14681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.II.2008 г. по ф.д. № 5482/2007 вписва промени
за „Богарис Ритейл Бул“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 50 000 дружествени дяла,
съставлящи целия уставен капитал на дружеството, от „Коммерсия Актуасионес Комерсиалес и
де Осио 5“ – ООД, на „Коммерсия 5 България
Испания“ – ООД; заличава като едноличен собственик на капитала „Коммерсия Актуасионес
Комерсиалес и де Осио 5“ – ООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Коммерсия
5 България Испания“ – ООД; заличава като
управител Вера Пенчева Ралчева; вписва като
управител Мануел Алфонсо Мояно Рейес.
14682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 9747/2002 вписва промени
за „Макс спорт 2000“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 6 862 600 лв. на
10 446 000 лв.; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
14683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.II.2008 г. по ф.д. № 3641/2003 вписва промяна
за „Иншурънс БГ“ – ООД: вписва промяна в
дружествения договор.
14684
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7458/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Ви-Веста холдинг“ – ЕАД.
14685
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Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си
от 13.XII.1991 г. по ф.д. № 28700/91 по партидата на „Евразиян Интернационал Рауф Ахундов“ – ЕООД, относно грешно изписване на
бащиното име на едноличния собственик на
капитала и управител Рауф Сабир Ахундов, което
да се чете „Рауф Сабирович Ахундов“.
14686
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.II.2008 г.
по ф.д. № 22486/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Доротея – Иван Шишков“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „БИП – 97“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 11132/2007 по описа на СГС).
14687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.II.2008 г. по ф.д. № 23283/93 вписва промени
за „Елве“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Тихомир Керанов Танев на
Александър Атанасов Атанасов и 17 дружествени
дяла от Асен Александров Добрев на Александър
Атанасов Атанасов; заличава като съдружници
Асен Александров Добрев и Тихомир Керанов
Танев; дружеството продължава дейността си
като „Елве“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Александър Атанасов Атанасов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
14688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.II.2008 г.
по ф.д. № 7152/94 вписва промяна за „Химимпорт
инвест“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 60 000 000 лв. на 130 000 000 лв.
чрез издаване на нови 70 000 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една.
14689
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VIII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9636/95 на проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г. на „Рами“ – ЕООД.
14690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 9636/95 вписва промени за „Рами“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от „Инос – 1“ – ООД, на
„Урбан план консулт“ – ЕООД; вписва като съдружник „Урбан план консулт“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 12969/2005 по описа на СГС); дружеството
продължава дейността си като „Рами“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност: проектиране на ниско и високо строителство и
изграждане на обекти на такова строителство,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно
с всякакви стоки, предприемачество, ремонт,
обслужване на хотели, туристически центрове,
бюра и търговски обекти у нас и в чужбина,
маркетингови, инженерингови, проектантски,
търговски, транспортни, спедиторски, таксиметрови, преводачески и рекламни услуги (без кино
и печат), изграждане и експлоатация на обекти,

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

свързани с кабелната телевизия, търговско представителство, комисионерство, посредничество
и агентство, производство, сервиз и търговия с
промишлени стоки и стоки за бита от всякакъв
вид в страната и в чужбина, както и всичко останало, незабранено със закон.
14691
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2007 г.
по ф.д. № 6990/2004 вписва промени за „Бостън
Сайънтифик България“ – ЕООД: заличава като
управители Даниел Филип Флорин, Клаудия
Джейн Гилман Айзенбаум и Джефри Харолд
Гуудман; вписва като управител Жинет Гане;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Жинет Гане.
14692
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.II.2008 г.
по ф.д. № 8760/2005 вписва промени за „Бългериан бизнес консалтанс“ – АД: вписва промяна
на наименованието на „Бългериан бизнес консалтантс“ – АД; вписва увеличение на капитала от
50 000 лв. на 60 000 лв. чрез издаване на 10 000
нови поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва изменения и
допълнения в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 3.V.2007 г.
14693
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8760/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бългериан бизнес консалтанс“ – АД.
14694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11640/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алоха“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе – 7 км, Хай-тек Парк БИЦ ИЗОТ,
ет. 1, офис 19, с предмет на дейност: маркетинг,
организиране и осъществяване на вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство, консултантски услуги, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина,
комисионни, бартерни, лизингови, складови,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерство и
ресторантьорство рекламно-издателска дейност,
туристически услуги, производство и търговия с
промишлени стоки, стоки за бита, хранителни
и селскостопански стоки, покривна и всякаква
друга хидро- и топлоизолация, строително-ремонтни и всякакви предприемачески дейности в
сферата на строителството, производство и търговия със софтуерни продукти, информационна и
комуникационна техника, продажба на интернет
услуги, транспортна дейност и рент-а-кар, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петър Димитров Илиев, който го управлява и представлява.
14695
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10. – Управителният съвет на Българската
федерация за скуош, София, на основание чл. 33,
ал. 1 от устава на федерацията във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на федерацията на 29.11.2011 г. в
12 ч. на адреса на управление на федерацията:
София, ул. Г. С. Раковски 76, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния бюджет
на федерацията за 2011 г.; проект за решение:
ОС приема годишния бюджет на федерацията за
2011 г.; 2. разни. На основание чл. 34 от устава
на федерацията общото събрание се счита за
законно и може да приема валидни решения,
ако присъстват повече от половината от всички
законни членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага
с 1 час при същия дневен ред и се провежда с
явилите се членове. Регистрацията на членовете и
лицата, упълномощени да представляват членове
на федерацията, ще започне в 11 ч. в деня и на
мястото на проведжане на общото събрание.
11385
10. – Управителният съвет на Съюза на
печатарската индустрия в България, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на сдружението на
01.12.2011 г. в 17 ч. в седалището на дружеството
в София, бул. Цариградско шосе 117, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на съюза през 2010 г.; 2. доклад на
контрольора; 3. промени в устава на съюза; 4.
промени в управителния съвет на съюза; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 6 от устава събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
да присъстват на събранието.
11379
20. – Управителният съвет на Асоциацията
на екскурзоводите в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 5.12.2011 г. в 15 ч. в Дома на военноинвалидите, ул. Христо Белчев 21 (вход от ул.
Солунска), при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за 2011 г.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. план за работа през 2012 г.; 4.
определяне размера на хонорарите за следващата
година; 5. определяне размера на членския внос;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се счита за редовно и
ще се проведе един час по-късно.
11408
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Арес“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 07.12.2011 г.
в 18 ч. в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
2, бул. Царица Йоанна 160, фитнес „Арес“, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на Виолета
Траянова Колева като член и председател на
управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на Виолета Траянова Колева като член
на сдружението; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. избор на нов член и председател на управителния съвет на сдружението;
5. разни. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11386
70. – Управителният съвет на Федерацията на
независимите синдикати от земеделието, София,
на основание чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 32 ЗЮЛНЦ,
чл. 29 от устава на ФНСЗ и решение № 4 на УС
на ФНСЗ свиква обявения на 24.03.2011 г. ХVІІІ
редовен конгрес на ФНСЗ на 7.12.2011 г. в 9 ч.
в София, хотел „Дедеман“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
на ФНСЗ за периода 2007 – 2011 г.; 2. отчетен
доклад на ФКК на ФНСЗ; 3. изменения и допълнения на устава на ФНСЗ; 4. програма на
ФНСЗ за 2012 – 2016 г.; 5. избор на ръководни
и контролни органи на ФНСЗ; 6. избор на делегати за VІІ конгрес на КНСБ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11430
65. – Управителният съвет на Националния
полицейски синдикат в България (НПС), София,
на основание чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква VІ редовен конгрес на
Националния полицейски синдикат в България на
12.12.2011 г. в 11 ч. в хотел „Шератон“ – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за дейността на
контролната комисия; 3. приемане на програма
за развитие на НПС до VІІ конгрес; 4. приемане
на изменения и допълнения на устава на НПС; 5.
избор на ръководни органи на НПС; 6. приемане на
заключителна резолюция. Нормата на представителство е съгласно чл. 21, ал. 3 от устава на НПС.
11409
10. – Управителният съвет на сдружение
„Национален спортен клуб Олимп“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава свиква
общо събрание на своите членове на 12.12.2011 г.
в 14 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 61, вх. В, ет. 2, стая 209, при
следния дневен ред: 1. приемане на изменение
на основния предмет на дейност на сдружението; проект за решение – ОС приема за основен
предмет на дейност: популяризиране, развитие и
практикуване на спортовете плуване, триатлон,
колоездене, лека атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, конна езда, стрелба с лък и гимнастика; 2.
приемане на изменение в устава на сдружението
във връзка с решението по т. 1. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да са се явили. Всички документи във връзка със събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдружението на
посочения по-горе адрес.
11380
5. – Управителният съвет на Национално
дружество „Екологично инженерство и опазване
на околната среда“ (НДЕИООС), София, на основание свое решение от 06.10.2011 г. във връзка
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на НДЕИООС на 12.12.2011 г. в 17,30 ч. в
стая 523 на Института по микробиология – БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на НДЕИООС
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през 2006 – 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. избор на нови членове на дружеството; 4.
избор на нови управителен и контролен съвет.
11381
10. – Управителният съвет на Фондация
„Читалище – 1870“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 14.12.2011 г. в 17 ч. в София, ул. 6 септември 35,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на фондацията за периода от 01.01.2010
до 14.12.2011 г.; 2. финансов отчет на фондацията
за периода от 01.01.2010 г. до 14.12.2011 г.; 3. избор
на нови ръководни органи; 4. приемане на програма за дейността на фондацията през 2012 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
11410
12. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативна група Витоша“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.12.2011 г. в
18 ч. в София, ул. Неофит Рилски 56, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружение „Инициативна група Витоша“ за
периода 01.2011 – 12.2011 г.; 2. промяна в устава на
сдружение „Инициативна група Витоша“; 3. разни.
11384
10. – Управителният съвет на Клуб по лека
атлетика „Спартак“, гр. Койнаре, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 27.09.2011 г.
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
13.01.2012 г. в 17 ч. в сградата на спортна зала
ст. „Спартак“ при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за периода на
управление 2007 – 2011 г.; 2. отчетен доклад на
контролната комисия; 3. избор на ръководни
органи; 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.
11382
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Христо Никифоров“, Ловеч, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 7,
ал. 3 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на настоятелите на 01.12.2011 г. в 17,30 ч.
в сградата на ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
училищното настоятелство; 2. финансов отчет и
проект на бюджет; 3. избор на ръководство; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11428
54. – Управителният съвет на сдружение
„Търговско-промишлена камара – Пловдив“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 2.12.2011 г. в 15 ч. в Пловдив, ул.
Самара 7, ет. 2, зала 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
2006 – 2011 г.; 2. приемане бюджета на сдружението; 3. изменяне и допълване на устава; 4.
избор на органи за управление – нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11426
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6. – Управителният съвет на Тракийския
съюз на зърнопроизводителите – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на сдружението
на 12.12.2011 г. в 15 ч. в Стара Загора, хотел „Мериан Палас“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. отчетен доклад за дейността на
контролния съвет; 3. освобождаване на председателя и членовете на управителния съвет; 4.
освобождаване на председателя и членове на
контролния съвет; 5. избор на нов управителен
съвет и председател на УС; 6. избор на нов контролен съвет и председател на КС; 7. промени в
устава на сдружението; 8. утвърждаване на решението на УС за приемане и освобождаване на
нови членове; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11427
10. – Управителният съвет на СНЦ „Лудогорие – Самуил“, с. Самуил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2011 г. в
10 ч. в читалище – с. Самуил, община Самуил,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението от
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01.01.2011 г. до 17.12.2011 г.; 2. приемане на решения
за 2011 г.; 3. избиране и освобождаване на членове
на УС и КС; 4. избор на председател на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11383
Поправка. „Алфа България“ – АД, прави поправка на техническа грешка в обявление № 11153
(ДВ, бр. 80 от 2011 г., стр. 92), както следва: Вместо
текста: „Лицата, закупили права на организирания
от „БФБ – София“ – АД, явен аукцион, могат
да запишат акции срещу тях до изтичането на
30 дни от деня, определен като начална дата за
прехвърляне на права и записване на акции.“, да
се чете: „Лицата, закупили права на организирания
от „БФБ – София“ – АД, явен аукцион, могат да
запишат акции срещу тях до изтичането на срока
за записване на акции. Срокът за записване на
акции изтича 15 работни дни след изтичане на
срока за прехвърляне на правата. В случай че
крайният срок за записване на акции изтича в
неработен ден, за крайна дата за записване на
акциите се счита първият следващ работен ден.“
11537

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