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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 290 от 20 октомври 2011 г. за одобряване на Тарифа
за таксите, които събират музеите,
Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ за извършване на услуги и за
издаване на документи и дубликати
 Постановление № 291 от 20 октомври 2011 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за продажба на жилища,
ателиета и гаражи от жилищния фонд
на Министерството на отбраната,
които се намират в населени места,
в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската
армия, приета с Постановление № 193
на Министерския съвет от 2010 г.
 Решение № 758 от 19 октомври 2011 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Шишманци – участък 2“, разположено в землището на
с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив
 Решение № 759 от 19 октомври 2011 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богат-

ства – строителни материали – доломити, от находище „Дядово – Биндер“,
разположено в землището на с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
събират музеите, Националният институт за
недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
за извършване на услуги и за издаване на
документи и дубликати
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за так
сите, които събират музеите, Националният
институт за недвижимо културно наследство
и Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ за извършване на услуги и за
издаване на документи и дубликати.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
събират музеите, Националният институт
за паметниците на културата и Народната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за
извършване на услуги и за издаване на до
кументи, приета с Постановление № 286 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2
от 2001 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.).
§ 2. По висящите производства за извър
шване на услуги или за издаване на документи,
по които са събрани такси по Тарифата за
таксите, които събират музеите, Национал
ният институт за паметниците на културата
и Народната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ за извършване на услуги и за из
даване на документи, не се довнасят такси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно
наследство и Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати
Чл. 1. Държавните, регионалните и спе
циализираните национални музеи събират
следните такси:
1. за заверяване на препис и препис-извле
чение на документи от основния, обменния и
научноспомагателния фонд на музея:
а) за първа страница – 5 лв.;

б) за всяка следваща страница – 2,50 лв.;
2. за извършване на справка за наличието
на документи и движими културни ценности
в основния, обменния и научноспомагателния
фонд на музея:
а) за устна справка – 7 лв.;
б) за писмена справка – 10 лв.;
3. за извършване на писмена справка в
Автоматизираната информационна система
„Археологическа карта на България“:
а) за един археологически обект – 10 лв.;
б) за определена територия, в която не са
установени археологически обекти – 30 лв.;
в) за копие на регистрационна карта на
археологически обект – 7 лв.;
4. за издаване на удостоверение за иден
тификация на движими вещи като културни
ценности:
а) за една движима културна ценност –
15 лв.;
б) за група от движими културни ценнос
ти със сходни характеристики, включително
монети и монетовидни предмети – 50 лв.;
в) за колекция от движими културни цен
ности – 100 лв.
Чл. 2. Националният институт за недвижи
мо културно наследство събира следните такси:
1. за извършването на писмена справка от
Националния документален архивен фонд на
недвижимите културни ценности:
а) за срок 10 дни – 10 лв. за една недви
жима културна ценност;
б) за срок 24 часа – 20 лв. за една недви
жима културна ценност;
2. за издаване на заверени копия на до
кументи от Националния архивен фонд на
недвижимите културни ценности:
а) за копие на хартиен носител – 5 лв. за
страница;
б) за извлечение от документи – 2,50 лв.
за страница;
3. за издаване на удостоверение за декла
риран обект или със статут на недвижима
културна ценност:
а) за срок 5 дни – 15 лв.;
б) за срок 24 часа – 25 лв.
Чл. 3. Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ събира следните такси:
1. за предоставяне на писмена тематична
библиографска справка:
а) за прегледана една годишнина от библио
графски указател на български език – 1,00 лв.;
б) за прегледана една годишнина от биб
лиографски указател на чужд език – 1,00 лв.;
в) за прегледан първичен източник (вестник,
книга, списание или справочник) на български
език – 1,00 лв. за 1 брой;
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г) за прегледан първичен източник (вестник,
книга, списание или справочник) на чужд
език – 2 лв. за 1 брой;
д) за всяко намерено заглавие от библио
графски указател на български език – 0,50 лв.;
е) за всяко намерено заглавие от библио
графски указател на чужд език – 0,50 лв.;
ж) за всяко намерено заглавие от първичен
източник на български език – 0,70 лв.;
з) за всяко намерено заглавие от първичен
източник на чужд език – 1,00 лв.;
2. за изготвяне на писмена фактографска
справка:
а) за прегледан информационен източник
на български език – 1,00 лв.;
б) за прегледан информационен източник
на чужд език – 1,50 лв.;
3. за достъп до външни мрежови ресурси
и бази данни с информационно търсене в
локална автоматизирана система, онлайн
база данни или база данни върху електронен
носител и предоставяне на библиографска/
пълнотекстова справка:
а) за 1 час – 10 лв.;
б) за намерено заглавие на български
език – 0,50 лв.;
в) з а н а м е р е н о з а г л а в и е н а ч у ж д
език – 0,50 лв.;
г) за една статия с пълен текст – 3 лв.;
4. за доставка на библиотечни документи
от и за страната и чужбина:
а) доставка на книга от страната – 3 лв.;
б) доставка на копие от книга или статия
от страната – 5 лв.;
в) доставка на книга за страната – 3 лв.;
г) доставка на копие от книга или статия
за страната – 4 лв.;
д) доставка на книга от чужбина – 5 лв.;
е) доставка на копие от книга или статия
от чужбина – 5 лв.;
5. за копиране на библиотечни документи:
а) предоставяне на копия на ръкописи и
архивни материали – 3,00 лв. за 1 страница;
б) предоставяне на копие на произведе
ния на културата, създадени до края на XIX
век – 3,00 лв. за 1 страница;
в) предоставяне на копие на произведения
на културата, създадени от края на XIX век:
аа) черно-бяло формат А4 – 0,10 лв. за
1 страница;
бб) черно-бяло формат А3 – 0,16 лв. за
1 страница;
вв) цветно копие формат А4 – 1,40 лв. за
1 страница;
гг) цветно копие формат А3 – 2,80 лв. за
1 страница.
Чл. 4. (1) Таксите се заплащат при изда
ването на документа или при извършването
на справката.
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(2) Заплащането на таксите се извършва по
банков път чрез платежно нареждане или в
брой в касата на съответния културен институт.
(3) Внесените такси не подлежат на връщане.
Чл. 5. Съответният култ у рен инстит у т
превежда на всеки 3 месеца 50 на сто от съб
раните такси в Национален фонд „Култура“
с изключение на таксите, събирани по чл. 3,
постъпленията от които остават в Национал
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за за
крила и развитие на културата, чл. 52, ал. 3 от
Закона за обществените библиотеки и чл. 105,
ал. 3 от Закона за културното наследство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
продажба на жилища, ателиета и гаражи от
жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в
които няма структури на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и на Българската
армия, приета с Постановление № 193 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „Главна“ и „и отдел
„Информационен и организационно-щатен“
на Щаба на отбраната“ се заличават, а след
думите „съгласувано с“ се добавя „началника
на отбраната и“.
§ 2. В чл. 6 навсякъде думите „чл. 71, ал. 1,
т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3“.
§ 3. В чл. 7 думата „Главна“ се заличава.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „териториални звена на
Главна дирекция „Инфраструктура на отбра
ната“ се заменят със „сектори „Регионална
инфраструктура на отбраната“ на Централното
военно окръжие“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „чл. 71, ал. 1, т. 1 и
2“ се заменят с „чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3“.
3. В ал. 3 думите „Съответното териториал
но звено на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ се заменят със „Съответният
сектор „Регионална инфраструктура на от
браната“ на Централното военно окръжие“.
4. В ал. 5 след думата „лице“ се добавя „по
предложение на дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ и думите „териториални звена
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на Главна дирекция „Инфраструктура на от
браната“ се заменят със „сектори „Регионална
инфраструктура на отбраната“ на Централно
военно окръжие.“
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) В състава на комисиите по ал. 5 се
включват представители на дирекция „Инфра
структура на отбраната“, дирекция „Правнонормативна дейност“ и съответните сектори
„Регионална инфраструктура на отбраната“
на Централното военно окръжие.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на утвърдените от директора
на дирекция „Инфраструктура на отбрана
та“ протоколи на комисиите по чл. 10, ал. 5
министърът на отбраната издава заповеди за
извършване на продажбите. В конкретната
заповед се посочват купувачът, описание на
имота – по местонахождение, идентификатор,
вид, площ, граници, цена, както и припада
щите се идеални части от общите части на
сградата и от правото на собственост или на
строеж върху земята, размерът на дължимите
данъци, такси и режийни разноски, които се
заплащат от купувача. Проектът на заповедта
за продажба се изготвя от дирекция „Ин
фраструктура на отбраната“ и се предлага за
съгласуване по съответния ред.“
§ 6. В чл. 12, ал. 3 думата „Главна“ се
заличава.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът за продажба се изготвя в 6
екземпляра от съответния сектор „Регионална
инфраструктура на отбраната“ на Централното
военно окръжие след представяне от купувача
на документ за извършено плащане.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По един екземпляр от вписания договор
се представя в съответния сектор „Регионална
инфраструктура на отбраната“ на Централното
военно окръжие и в дирекция „Инфраструк
тура на отбраната“, където се съхраняват.“
3. В ал. 5 думите „Съответното териториал
но звено на Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ се заменят със „Съответният
сектор „Регионална инфраструктура на отбра
ната“ на Централно военно окръжие“.
§ 8. В § 1 т. 2 от допълнителната разпоредба
се изменя така:
„2. „Деца“ са лицата до навършване на
18-годишна възраст или до навършване на
20-годишна възраст при обучение в дневна
форма на средно учебно заведение и на 25-го
дишна възраст при обучение в редовна форма
на висше учебно заведение.“
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Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11660

РЕШЕНИЕ № 758
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище
„Шишманци – участък 2“, разположено в
землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преход
ните и заключителните разпоредби на Зако
на за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните бо
гатства – строителни материали – варовици,
представляващи изключителна държавна соб
ственост, от находище „Шишманци – участък
2“, разположено в землището на с. Шишманци,
община Раковски, област Пловдив, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
46 155 кв. м, която съвпада с площта на утвър
дените запаси в находище „Шишманци – учас
тък 2“, при граници с координати на точките
от № 1 до № 5 включително в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
5.1. Влязло в сила решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) и
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони, с което се
одобрява осъществяването на инвестицион
ното предложение, или на решение, с което е
преценено да не се извършва такава оценка.
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5.2. Концесионерът е предоставил банковата
гаранция по т. 9.1.1.
6. Оп редел я за кон цесионер „Холси м
кариерни материали Пловдив“ – АД, Плов
див – правоприемник на „Кариери“ – А Д,
Пловдив, притежаващо Удостоверение за
търговско откритие № 0042 от 28 юни 2002 г.,
издадено от министъра на околната среда и
водите.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване при условията и
по реда на концесионния договор на цялостен
работен проект за добив и първична прера
ботка, изготвен въз основа на влязло в сила
положително решение по ОВОС или решение
да не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка
на подземни богатства от находище „Шишман
ци – участък 2“ по реда на Закона за опазване
на околната среда и след представена положи
телна оценка за съвместимост на инвестици
онното предложение с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие и
по реда на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2010 г. и бр. 3 от 2011 г.).
7.2. При осъществяване на правата и за
дълженията си по концесията концесионерът
е длъжен да изпълнява изискванията, свър
зани със:
7.2.1. опазването на националната сигур
ност, отбраната на страната и обществения ред;
7.2.2. опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти и човешкото здраве;
7.2.3. осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд;
7.2.4. опазването на културното наследство.
7.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
7.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с ус
тановените в страната технически и техно
логични изисквания.
7.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
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7.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е при
добил право на собственост или върху които
има учредено право на ползване или договор
за наем със собственика на земята, и след
приключване на съответните процедури за
промяна на предназначението на поземле
ните имоти.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републикан
ските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – стро
ителни материали – варовици, от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.1.4. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на на
ходището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетен
тните държавни органи при условия, по ред и
в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; срокът за представяне е
8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първа
та година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; проектът трябва да съдържа ко
личествено-стойностни сметки и анализи по
отделните видове дейности; срокът за пред
ставяне е 8 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след одобряване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за нацио
налната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околна
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та среда, защитените със закон територии,
обекти, растителни и животински видове,
културни ценности;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техничес
ка документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества и средно
претеглената им продажна цена по оперативни
данни за отчетния период – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. окончателен годишен от чет за
действително добитите и продадени коли
чества и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период – до 15 януари на
следващата година;
8.2.6.3. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка, съдържащ отчет за изменението
на запасите и ресурсите през изтеклата година,
както и отчет за извършените инвестиции;
8.2.6.4. доклад за остатъчните запаси в
находището – при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
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8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определен в концесионния договор, изцяло или
част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е в размер 23 724 лв. и се
представя не по-късно от 7 дни от датата на
изпълнение на условието по т. 5.1;
9.1.2. за всяка следваща година банкова
та гаранция е сума в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
представя на концедента до 30 дни преди из
тичане валидността на предходната гаранция;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съот
ветната година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за ус
вояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, усло
вията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концеси
онно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
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10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методика
та за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материа
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и Методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строи
телните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статисти
ческа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концеси
онното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 7414 лв., формиран на
базата на 24 713 тона/шестмесечие варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ от методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното пла
щане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община
Раковски по ред, определен в концесионния
договор.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
12. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Холсим кариерни
материали Пловдив“ – АД, Пловдив, в триме
сечен срок от влизането в сила на решението
за предоставяне на концесия.
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12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на конце
дента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Шишманци – участък 2“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
Y (север), м

Х (изток), м

1.

8 637 461,00

4 553 165,00

2.

8 637 636,62

4 552 931,04

3.

8 637 527,18

4 552 819,57

4.

8 637 281,60

4 552 993,89

5.
11604

8 637 433,77

4 552 993,18

РЕШЕНИЕ № 759
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Дядово – Биндер“, разположено в землището на
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизацио
нен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите във
връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните бо
гатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материа
ли – доломити, от находище „Дядово – Бин
дер“, разположено в землището на с. Дядово,
община Нова Загора, област Сливен.
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2. Определя концесионна площ с размер
127 625 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 23 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Дядово – Бин
дер“, която е с размер 123 577 кв. м и е ин
дивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 39 съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – не
разделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Биндер“ – АД, Сливен.
5. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
5.3.1. да предприеме действия за изпълнение
на изикванията на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие;
5.3.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
5.3.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
5.3.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
5.3.5. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
5.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
5.4. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
5.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
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5.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива доломити от находището
по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – доломити;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складира
не, транспортиране и продажба на добитите
доломити;
6.1.5. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварител
но съгласуване с концедента необходимите
дейности, свързани с добива, включително
допроучване и експлоатационно проучване
на подземните богатства по т. 1;
6.1.7. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на на
ходището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока
на концеси ята в размер не по-ма лък от
595 500 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетент
ните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, съобразен с мерки
те и препоръките от оценката/преценката
по оценка на въздействието върху околната
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среда (ОВОС) и оценката за съвместимостта
на проекта с предмета и целите на опазване
на засегнатите защитени зони;
6.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
6.2.5. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за нацио
налната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околна
та среда, защитените със закон територии,
обекти, растителни и животински видове,
културни ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техниче
ска документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества доломити
и среднопретеглената им продажна цена по
оперативни данни за отчетния период – до
15 дни след изтичането на отчетния период;
6.2.7.2. окончателен годишен отчет за дейст
вително добитите и продадени количества
доломити и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период – до 15 януари на
следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка и изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и ре
култивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
6.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на спора
зумение с титулярите на вещни права върху
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земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, по
падащи в концесионната площ;
6.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.12. да извърши ликвидация или консер
вация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при усло
вия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
6.3.4. да прекрати едностранно концеси
онния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора и/или при
нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
17 януари 1997 г. – датата на прехвърляне на
акциите на „Биндер“ – АД, Сливен, продадени
на първата тръжна сесия по реда на масовата
приватизация.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесион
ния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и неустойки, както следва:
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9.1.1. за
�������������������������������������
първата
����������������������������������
година гаранцията е в раз
мер 40 824 лв. и се представя на концедента
в 30-дневен срок от датата на сключване на
концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от стойността на кон
цесионното възнаграждение с начислен ДДС
върху него за предходната година и се представя
на концедента до 30 дни преди изтичане
валидността на предходната гаранция;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съот
ветната година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 или 9.1.2
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, усло
вията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се оп
ределя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и Методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира еже
годно с процента на увеличение на цените
на ст роителните и ска лнооблицовъчните
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материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концеси
онното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 17 010 лв., формиран на
базата на 56 700 тона/шестмесечие доломити
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „a“ от методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концеси
онното плащане по т. 10.5 се променя с до
пълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община
Нова Загора.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на сключване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в раз
мер 6000 лв.
11.2. Еднократна сума от сбора на дъл
жимите плащания за всеки месец, за който
концесионерът не докаже плащането на ка
риерна такса по Закона за местните данъци
и такси заедно със законната лихва върху тях
до датата на изплащането є – за периода до
подписването на концесионния договор.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с „Биндер“ – АД, Сливен.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на конце
дента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на концесионната площ на находище
„Дядово – Биндер“
Координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1.

9467750,84

4634519,83

2.

9467842,00

4634502,00

3.

9467860,74

4634455,96

4.

9467905,00

4634418,45

5.

9467932,06

4634414,14

6.

9468009,04

4634279,40

7.

9468054,55

4634194,27

8.

9468062,53

4634039,48

9.

9467980,35

4634044,91

10.

9467949,59

4634048,51

11.

9467893,04

4634079,18

12.

9467822,27

4634093,82

13.

9467767,99

4634070,89

14.

9467621,00

4634074,50

15.

9467624,50

4634106,50

16.

9467589,98

4634108,71

17.

9467589,80

4634117,90

18.

9467656,00

4634157,40

19.

9467645,40

4634195,00

20.

9467605,68

4634227,82

21.

9467614,00

4634283,50

22.

9467766,50

4634297,50

23.

9467782,79

4634399,91
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РЕШЕНИЕ № 760
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за определяне на спечелилия неприсъствен
конкурс кандидат за концесионер за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди,
от находище „Върба – Батанци“, разположено в землищата на с. Върба и на гр. Мадан,
община Мадан, област Смолян
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 и чл. 71
от Закона за подземните богатства (ДВ,
бр. 19 от 2009 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1,
2, 3 и 6 от Закона за концесиите, както и
във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
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изменение и допълнение на Закона за под
земните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.),
Решение № 841 на Министерския съвет от
2008 г. за предоставяне на концесия за до
бив на подземни богатства по чл. 2, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди,
от находище „Върба – Батанци“, разполо
жено в землищата на с. Върба и гр. Мадан,
община Мадан, област Смолян (ДВ, бр. 4
от 2009 г.), конкурсно предложение на обе
д и нен ие „Върба – Бата н ц и“ – Злат ог ра д,
община Златоград, област Смолян, както
и в изпълнение на влязло в сила Решение
№ 10340 на Върховния административен съд
от 11 юли 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за концесионер чрез про
веден неприсъствен конкурс новоучредено
търговско дружество, в което участниците в
обединение „Върба – Батанци“ – Златоград,
община Златоград, област Смолян, прите
жават целия капитал в съотношението от
договора им за обединение, сключен на 2
февруари 2009 г., и предоставя на концеси
онера право на експлоатация на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства – метални полезни из
копаеми – оловно-цинкови руди, чрез добив
от находище „Върба – Батанци“, разположено
в землищата на с. Върба и гр. Мадан, община
Мадан, област Смолян.
2. Одобрява постигнатите при конкурса
условия, както следва:
2.1. Минимален годишен добив, определящ
стойността на минималното годишно парич
но концесионно възнаграждение по т. 9.2 от
Решение № 841 на Министерския съвет от
2008 г., в размер 70 000 тона.
2.2. Минима лен п роцен т ен размер на
концесионното възнаграждение по т. 9.1 от
Решение № 841 на Министерския съвет от
2008 г. в размер 3 на сто. В този случай при
рентабилност на нетните приходи от продажби
от 10 до 50 на сто размерът се увеличава с
0,025 на всеки процент увеличение на рен
табилността.
2.3. Начален момент на плащане на конце
сионното възнаграждение по т. 9.6 от Решение
№ 841 на Министерския съвет от 2008 г. – 32
месеца от датата на сключване на концеси
онния договор.
2.4. Банкова гаранция по т. 8.1 от Решение
№ 841 на Министерския съвет от 2008 г. в
размер 75 на сто от размера на дължимото
концесионно възнаграждение за предходната
година, но не по-малко от 256 000 лв. Първата
банкова гаранция се представя в двуседми
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чен срок от подписването на концесионния
договор, обезпечава изпълнението на задъл
женията за следващата календарна година и
е със срок на валидност 60 дни след изтичане
на годината, за която е представена.
2.5. Срок за представяне на цялостен ра
ботен проект по т. 6.2.3.1 от Решение № 841
на Министерския съвет от 2008 г. – 8 месеца
от сключването на концесионния договор.
Концесионерът е длъжен да изготви цялост
ния работен проект въз основа на влязло
в сила положително решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Върба – Батанци“ по реда на
Закона за опазване на околната среда и пред
вид чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона
за биологичното разнообразие.
2.6. Програма за опазване на околната
среда за целия срок на концесията в размер
970 000 лв., разработена по години и видове
мероприятия, представляваща неразделна част
от проекта по т. 6.2.3.1 от Решение № 841 на
Министерския съвет от 2008 г.
3. Оправомощава министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма:
3.1. Да проведе преговори и да сключи кон
цесионния договор с новоучреденото търговско
дружество по т. 1 до 3 месеца от влизането в
сила на това решение при условията на Реше
ние № 841 на Министерския съвет от 2008 г.
и параметрите на конкурсното предложение
на концесионера.
3.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
3.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
3.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
4. Внесеният от обединение „Върба – Ба
танци“ паричен депозит за участие в конкурса
се възстановява на концесионера след сключ
ване на концесионния договор. При отказ от
страна на спечелилия конкурса кандидат да
учреди търговско дружество при условията
на т. 1 и/или да сключи договор депозитът
му не се възстановява.
5. В случая по т. 4 министърът на ико
номиката, енергетиката и туризма предлага
на класирания на второ място участник да
сключи концесионен договор при условията,
заложени в конкурсното му предложение.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11606
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

между Република България и Република Беларус за екстрадиция
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 16 февруари 2011 г. – ДВ,
бр. 18 от 2011 г. В сила от 7 октомври 2011 г.)
Република България и Република Беларус,
наричани по-нататък „договарящи страни“,
ръководени от нормите на международното
право в областта на предотвратяването на
престъпността и осъществяване на наказа
телното правораздаване,
стремейки се да развиват сътрудничество
в наказателноправната област,
се договориха за следното:
Раздел І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Задължение за екстрадиция
Договарящите страни се задължават в
съответствие с условията, предвидени в този
договор, въз основа на молба да си предават
една на друга лица, намиращи се на терито
рията им, за привличане към наказателна
отговорност или за изпълнение на присъда.
Член 2
Престъпления, даващи основание за екстрадиция
Екстрадиция за привличане към наказател
на отговорност се допуска за такива деяния,
които в съответствие със законодателството
на молещата и замолената договаряща страна
съставляват престъпления и за тях се пред
вижда наказание лишаване от свобода не
по-малко от една година или друго по-тежко
наказание.
Екстрадиция за изпълнение на присъда,
постановена по отношение на деянията, пред
видени в алинея 1 на този член, се осъществява,
ако до изтичането на срока на наказанието
лишаване от свобода остават не по-малко от
шест месеца.
Ако молбата за екстрадиция се отнася до
няколко отделни деяния, не всички от които
отговарят на условията, предвидени в алинея
първа и втора на този член, екстрадицията
може да се извърши за деянията, които отго
варят на условията за екстрадиция.
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При решаването на въпроса дали деянието,
за което е поискана екстрадиция, е наказуемо
в съответствие със закона на молещата и на
замолената договаряща страна, не се отчитат
различията при описването на отделните му
признаци и на използваната терминология.
Член 3
Задължителни основания за отказ от екс
традиция
Не се разрешава екстрадиция по този до
говор в следните случаи:
1) ако лицето, по отношение на което е
отправено искане за екстрадиция, е гражда
нин на замолената договаряща страна или му
е предоставено убежище на територията на
тази договаряща страна;
2) престъплението, за което се иска ек
страдиция, е политическо или свързано с
политическо престъпление, с изключение на
престъпленията, които по силата на между
народни договори, по които и двете държави
са страни, не се считат за политически;
3) когато престъплението, за което се иска
екстрадиция, е престъпление по военното
законодателство, но не е престъпление по
наказателното законодателство;
4) когато срещу лицето, чиято екстрадиция
се иска, има производство в молещата догова
ряща страна пред извънреден съд или когато
екстрадицията е поискана за изпълнение на
присъда, постановена от такъв съд;
5) когато срещу лицето, чиято екстради
ция се иска, е проведено производство и то
е осъдено или оправдано на територията на
замолената договаряща страна за престъпле
нието, за което се иска екстрадиция;
6) ако лицето, чиято екстрадиция се иска,
има или е придобило според законодател
ството на всяка една от договарящите страни
имунитет срещу наказателно преследване
или налагане на наказание по каквато и да е
причина, включително давност или амнистия;
7) когато замолената договаряща стра
на има съществени основания да вярва, че
молбата за екстрадиция е отправена с цел
преследване или наказание на търсеното лице
поради раса, религия, гражданство, пол или
политически убеждения или че положението
на лицето може да се утежни поради някоя
от горните причини;
8) когато лицето, чиято екстрадиция се иска,
е било или може да бъде подложено в молещата
договаряща страна на мъчение или жестоко,
нечовешко или унизително отношение или
наказание или ако това лице не е получило
или не може да получи минимални гаранции
в наказателния процес, както е предвидено в
чл. 14 от Международния пакт за граждански
и политически права от 16 декември 1966 г.;
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9) ако екстрадицията може да накърни су
веренитета или безопасността на замолената
договаряща страна;
10) ако лицето, чиято екстрадиция се иска,
е било по-рано предадено на замолената дого
варяща страна от трета държава за престъп
ление, извършено преди предаването му, и
третата държава не е дала съгласие за това;
11) ако престъплението, за което се иска
екстрадиция, се преследва по частен път
съгласно законодателството на замолената
договаряща страна.
Член 4
Факултативни основания за отказ от екс
традиция
В съответствие с този договор екстрадиция
може да бъде отказана при наличието на всяко
от следните обстоятелства:
1) когато престъплението, за което се иска
екстрадиция, е под юрисдикцията на замо
лената договаряща страна и тази страна ще
проведе наказателно производство за това
престъпление;
2) когато лицето, чиято екстрадиция се
иска, е оправдано или осъдено с влязъл в
сила съдебен акт в трета държава за същото
престъпление, за което се иска екстрадиция, и
ако е осъдено, постановената присъда е изпъл
нена изцяло или не може да бъде изпълнена;
3) когато в изключителни случаи замолената
договаряща страна, като взема предвид също
така тежестта на престъплението и интере
сите на молещата договаряща страна, счита,
че поради състоянието на търсеното лице
неговата екстрадиция би била несъвместима
с хуманитарните принципи;
4) когато компетентните органи на замо
лената договаряща страна са решили да не
образуват или да прекратят производството
срещу лицето за престъплението, за което е
поискана екстрадиция; или
5) когато присъдата на молещата договаря
ща страна е постановена задочно, осъденият
не е бил надлежно призован за съдебното
производство или не е имал възможност да
организира своята защита, няма или няма
да има право на преразглеждане на делото в
негово присъствие съгласно законодателството
на молещата договаряща страна.
Член 5
Смъртно наказание
Ако за деянието, за което е подадена мол
ба за екстрадиция, по закона на молещата
договаряща страна се предвижда смъртно
наказание, екстрадиция се допуска само в
слу чаите, когато тази договаряща страна
представи гаранции, считани за достатъчни
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от замолената договаряща страна, че такова
наказание няма да бъде наложено или ако
вече е наложено, няма да бъде изпълнено.
Член 6
Ред на контактите
Осъществяването на контактите по въпро
си, свързани с екстрадицията, се извършва от
централните органи на договарящите страни.
Централни органи на договарящите страни
за целите на този договор са:
за Република България – Министерството
на правосъдието на Република България;
за Република Беларус – Генералната про
куратура на Република Беларус.
Централните органи на договарящите стра
ни се свързват помежду си директно, освен
ако този договор не предвижда друго.
Член 7
Действителност на документите
Документите, които на територията на
една от договарящите страни са изготвени
или заверени от орган или от специално
упълномощено за това лице в границите на
компетентността им и в установената форма
и са подпечатани с официален (гербов) печат,
се приемат на територията на другата дого
варяща страна без каквато и да е специална
заверка. Същото правило важи по отношение
на копията и преводите на документите, за
верени от компетентния орган.
Документите, които на територията на
една от договарящите страни се приемат за
официални, се ползват на територията на
другата договаряща страна с доказателствена
сила на официални документи.
Член 8
Езици
При изпълнението на този договор ком
петентните органи на договарящите страни
използват офиц иа лни те езиц и на свои те
държави, като прилагат писмен превод на
изпращаните документи на руски език.
Верността на превода на документите се
удостоверява от преводач в съответствие с
националното законодателство на договаря
щата страна, на чиято територия е извършен
преводът.
Член 9
Разходи, свързани с екстрадицията
Разходите, свързани с екстрадицията, се
поемат от договарящата страна, на чиято
територия са възникнали.
Разходите, свързани с транзитното преми
наване, предвидено в чл. 25 от този договор,
се поемат от молещата договаряща страна.
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ДИЦИЯ

молещата договаряща страна взема необхо
димите мерки за отговор на запитването в
най-кратък срок.

Член 10
Молба за екстрадиция и необходими документи
Екстрадицията, предвидена в този договор,
се осъществява въз основа на писмена мол
ба. Тази молба се изпраща директно между
централните органи на договарящите страни
или по дипломатически път.
Молбата за екстрадиция съдържа:
1) наименование на централния орган на
молещата и замолената договаряща страна;
2) оп иса н ие на фа к т и ческ и т е обс т оя
телства на извършеното деяние от лицето,
чиято екстрадиция се иска, в т. ч. сведения
за времето и мястото на извършването му
и данни за материалната щета, ако такава е
била причинена;
3) име, презиме, фамилия на лицето, чи
ято екстрадиция се иска, година и място на
раждане, гражданство, местожителство или
местопребиваване, по възможност – описание
на външността му, снимка, пръстови отпеча
тъци и други известни данни за личността му;
4) текстът на съответните членове от закона
на молещата договаряща страна, въз основа
на които деянието, извършено от лицето,
чиято екстрадиция се иска, се признава за
престъпление, с посочване на предвиденото от
закона наказание за това престъпление, както
и на членовете относно давностните срокове.
Към молбата за екс т ра д и ц и я за п ри
вличане към наказателна отговорност се
прилага заверено копие от постановлението
(определението) за задържане под стража на
исканото лице.
Към молбата за екстрадиция за изпълне
ние на присъда се прилага заверено копие от
присъдата с бележка за влизането є в законна
сила. Ако осъденото лице вече е изтърпяло част
от наказанието лишаване от свобода, трябва
да се съобщят и данните за това и сведения
за неизтърпяната част от наказанието.
Молбата за екстрадиция трябва да е под
писана от съответното длъжностно лице и
подпечатана с официален (гербов) печат на
централния орган на молещата договаряща
страна. В нея също се посочват телефони за
контакт и други канали за връзка.

Член 12
Решение по молбата за екстрадиция
Замолената договаряща страна разглежда
молбата за екстрадиция в съответствие със
законодателството си и незабавно съобщава
за решението си молещата договаряща страна.
В случай че молбата за екстрадиция бъде
у ва жена, за молената дог оваря ща с т ра на
уведомява молещата договаряща страна за
мястото и датата на предаване на екстради
раното лице и за времето, през което лицето
е било задържано под стража на територията
на замолената договаряща страна.
Всеки пълен или частичен отказ да се
уважи молбата за екстрадиция се обосновава
със съответните причини.

Член 11
Допълнителна информация
Ако замолената договаряща страна счете за
недостатъчна информацията, предоставена за
обосноваване на молбата за екстрадиция, тя
може да поиска допълнителна информация.
В случай на постъпване на запитване за
предоставяне на допълнителна информация,
предвидена в алинея първа на този член,

Член 13
Задържане под стража до получаване на
молбата за екстрадиция
В спешни случаи, както и при наличието
на основания да се предположи, че издирва
ното с цел екстрадиция лице, намиращо се на
територията на замолената договаряща страна,
може да се укрие, молещата договаряща стра
на има право да се обърне към замолената
договаряща страна с молба за задържане под
стража на издирваното лице до получаване
на молбата за екстрадиция.
Молбата за задържане под стража на из
дирваното лице до получаване на молбата за
екстрадиция е писмена и трябва да съдържа:
1) име, презиме, фамилия на търсеното
лице, година и място на раждане, гражданство,
местожителство или местопребиваване, по
възможност – описание на неговата външност
и други известни данни за личността му;
2) кратко описание на фактическите об
стоятелства на деянието, за извършването
на което търсеното лице се обвинява или за
извършването на което е осъдено, в т. ч. све
дения за времето и мястото на извършването
му и данни за материалната щета, ако такава
е била причинена;
3) сведения за наказанието, което може да
бъде наложено на търсеното лице, или сведе
ния за наложеното наказание, в т. ч. сведения
за неизтърпения срок на наказанието, ако
лицето се издирва за изпълнение на присъда;
4) декларация за това, че молбата за ек
страдиция на търсеното лице и другите не
обходими документи, предвидени в чл. 10 от
този договор, ще бъдат незабавно представени.
Към тази молба се прилага заверено копие
на заповедта (постановлението) за задържане
под стража на търсеното лице, ако то се издирва
за привличане към наказателна отговорност,
или заверено копие на присъдата (извлечение
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от нея с изложение на обвинителната част от
присъдата) с отбелязване на датата на влиза
не в законна сила, ако лицето се издирва за
изпълнение на присъдата.
Молбата за за държане под ст ра жа на
търсеното лице се подписва от съответното
длъжностно лице и се подпечатва с офици
алния (гербов) печат на централния орган
на молещата договаряща страна. Тази молба
може да бъде предадена на централния орган
на замолената договаряща страна чрез Меж
дународната организация на криминалната
полиция (Интерпол) или директно, в т. ч.
чрез използване на електронни средства за
предаване на данни.
След получаването на молбата за задър
жане под стража на търсеното лице замоле
ната договаряща страна я разглежда веднага
в съответствие с нейното законодателство
и незабавно информира за взетото решение
молещата договаряща страна.
Търсеното лице, задържано под стража в
съответствие с този член, се освобождава, ако
до изтичането на 40 дни от момента на задър
жането му не постъпи молба за екстрадиция.
Освобождаването на търсеното лице на
основание алинея шеста от този член не е
пречка за повторното му арестуване и за
държане под стража след получаването на
молбата за екстрадиция с приложените към
нея необходими документи.
Член 14
Опростена екстрадиция
Когато търсеното лице съобщи на съд или
на друг компетентен орган на замолената
договаряща страна, че е съгласно със заповед
или друг постановен съдебен акт за екстра
диция, замолената договаряща страна може
да предприеме всички необходими мерки за
ускоряване на екстрадицията до степен, поз
волена от нейните закони.
Член 15
Предаване на лицето
Предаването на екстрадираното лице се
оформя с протокол за предаване, съставен в
два екземпляра и подписан от представите
лите на компетентните органи на договаря
щите страни, упълномощени да предадат и
приемат лицето. По предварителна молба на
централния орган на замолената договаряща
страна представителите на молещата дого
варяща страна, упълномощени да приемат
екстрадираното лице, потвърждават това със
съответните документи.
Ако молещата договаряща страна не при
еме лицето, подлежащо на екстрадиция, на
установената дата, замолената договаряща
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страна може да освободи лицето под стража
след изтичането на 15 дни и да откаже него
вата екстрадиция.
Ако предаването или приемането на екстра
дираното лице не се е състояло по независещи
от договарящите страни обстоятелства, те
незабавно се уведомяват една друга за това
и уговарят нова дата за предаване, като се
позовават на разпоредбите в алинея втора от
този член.
Член 16
Отлагане на екстрадицията или временно
предаване
Ако лицето, чиято екстрадиция се иска,
е привлечено към наказателна отговорност
или е осъдено за друго престъпление на те
риторията на замолената договаряща страна,
неговата екстрадиция може да бъде отложена
до приключване на наказателното производ
ство или изпълнението на присъдата или до
освобождаване от изтърпяване на наложеното
наказание.
Ако отлагането на екстрадицията, предви
дено в алинея първа на този член, може да
доведе до изтичане на срока на давност за
наказателното преследване или да попречи на
разследването по отношение на лицето, чиято
екстрадиция се иска, замолената договаряща
страна може, вместо да отложи екстрадицията,
временно да предаде исканото лице.
Временно предаденото лице се връща на
замолената договаряща страна след провежда
нето на необходимите процесуални действия
по наказателното дело, за извършването на
които лицето е било временно предадено,
но не по-късно от три месеца от деня на
предаването му. При наличие на достатъчно
основания по молба на молещата договаряща
страна този срок може да бъде продължен от
замолената договаряща страна.
Член 17
Конкуриращи се молби за екстрадиция
Ако една от договарящите страни получи
молби за екстрадиция на едно и също лице
едновременно от другата договаряща страна
и от някоя трета държава, тя сама определя
коя от молбите за екстрадиция да бъде удо
влетворена.
Член 18
Изчисляване на срока на задържането под
стража
Времето на ареста и задържането под
стража на лицето на територията на замо
лената договаряща страна, както и времето
на неговото транспортиране, се включва от
молещата договаряща страна в общия срок
на задържането му под стража.
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Член 21

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ВЪПРО
СИТЕ НА ЕКСТРАДИЦИЯТА

Повторна екстрадиция

Член 19
Образуване на наказателно производство на
територията на замолената договаряща страна
В случай на отказ от екстрадиция на лице,
предвиден в точка първа на чл. 3 от този
договор, замолената договаряща страна въз
основа на молба на молещата договаряща
страна решава въпроса за привличане на това
лице към наказателна отговорност. За тази
цел молещата договаряща страна изпраща
на замолената договаряща страна всички
материали за това лице и оказва необходи
мото съдействие на замолената договаряща
страна при провеж дане на разследването.
Замолената договаряща страна информира
молещата договаряща страна за хода на раз
следването и крайните му резултати.
Член 20
Принцип на особеността
Без съгласието на замолената договаряща
страна лице, чиято екстрадиция се иска, не
може да бъде привлечено към наказателна
отговорност или наказвано на територията на
молещата договаряща страна за всяко друго
престъпление, извършено преди неговото
екстрадиране, за което то не е било екстради
рано, както и не може да бъде екстрадирано
в трета държава.
Съгласието на замолената договаряща
страна, посочено в алинея първа на този
член, не се изиск ва, ако екстрадираното
лице е имало възможност да напусне тери
торията на молещата договаряща страна и
не го е направило в срок 30 дни от оконча
телното му освобож даване от отговорност
за престъплението, във връзка с което е
било екстрадирано, или ако това лице до
броволно се е върнало на територията на
молещата договаряща страна, след като я
е напуснало по-рано. В този срок не влиза
времето, през което екстрадираното лице не
е могло да напусне територията на молещата
договаряща страна поради независещи от
него причини.
При промяна в квалификацията на описа
ното в молбата за екстрадиция престъпление,
за което лицето се обвинява в хода на нака
зателното производство, предаденото лице
може да бъде привлечено към наказателна
отговорност или осъдено дотолкова, докол
кото деянието по своето ново описание и
състав представлява престъпление, за което
се допуска екстрадиция.

Ако екстрадираното лице преди оконча
телното му освобождаване на територията на
молещата договаряща страна от отговорност
за престъплението, във връзка с което е
било екстрадирано, се върне на територията
на замолената договаряща страна, може да
бъде осъществена повторна екстрадиция на
това лице по съответна молба на молещата
договаряща страна, без да се представят до
кументите, посочени в чл. 10 на този договор.
Член 22
Предаване на имущество
До степен, позволена от законодателството
на замолената договаряща страна и съобразно
правата на трети лица, които надлежно се за
щитават, цялото имущество, което е намерено
на територията на замолената договаряща
страна, придобито в резултат от престъпле
нието или което може да бъде необходимо
като доказателство, ако молещата договаряща
страна поиска това, може да бъде предадено
в случай, че екстрадицията е допусната.
Съгласно алинея 1 на този член споменатото
имущество може, ако молещата договаряща
страна поиска това, да є бъде предадено, дори
и ако екстрадицията не може да бъде извър
шена поради смърт, изчезване или бягство
на търсеното лице.
Замолената договаряща страна може вре
менно да отложи предаването на имуществото
по алинея 1 на този член, ако то е необходимо
за производства, образувани във връзка с други
наказателни дела, до тяхното приключване.
Когато законодателството на замолената
договаряща страна или защитата на правата
на трети лица изисква това, всяко предадено
по този начин имущество, без да се заплащат
такси, се връща на замолената договаряща
страна, ако тя поиска това, след приключва
нето на производствата.
Член 23
Осигуряване на право на защита
Задържаните под стража (арестувани) лица
съгласно разпоредбите на този договор имат
право на защита на територията на всяка
една от договарящите страни в съответствие
с нейното законодателство.
Жалбите на задържаните под стража лица,
техните защитници или законните им пред
ставители срещу прилагането на мярката за
неотклонение задържане под стража и удъл
жаването на срока на задържане под стража
се подават в съд или друг компетентен орган
на молещата договаряща страна.
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Съдът или друг компетентен орган на замо
лената договаряща страна при разглеждането
на жалбите на лицата, посочени в алинея втора
на този член, се ограничава до проверка на
спазването на разпоредбите на този договор.
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Раздел ІV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Уреждане на спорове

Член 24
Уведомяване за резултатите от производството по наказателното дело
Договарящите страни взаимно се уведо
мяват за резултатите от производството по
наказателното дело на екстрадираното лице.
Въз основа на молба на замолената договаряща
страна се изпраща и копие от окончателното
решение по наказателното дело.

В случай на възникване на спорове между
договарящите страни относно тълкуването или
прилагането на този договор те ще се стремят
да уредят разногласията чрез консултации и
преговори. При необходимост договарящите
страни могат да създадат съвместна комисия
за наблюдение на прилагането на този договор
и уреждане на възможни разногласия.

Член 25
Транзитно преминаване
Едната договаряща страна по молба на
другата договаряща страна разрешава тран
зитно преминаване през територията си на
лице, предадено на другата договаряща страна
от трета държава. Разрешение за транзитно
преминаване не е необходимо, ако се използва
въздушен транспорт без междинно кацане на
територията на договарящата страна, през
която се осъществява транзитът.
Молбата за транзитно преминаване се
съставя и изпраща на замолената договаряща
страна по реда, регламентиран в молбата за
екстрадиция.
Замолената договаряща страна разглеж
да молбата за транзитно преминаване във
възможно най-кратък срок. Компетентните
органи на договарящите страни във всеки
конкретен случай съгласуват начина, маршрута
и другите условия за транзита, включително
условията за съпровождане на транспортирано
то лице и наличието на съответни документи.
По време на транзитното преминаване
замолената договаряща страна обезпечава
задържането на транспортираното лице под
стража и оказва необходимата помощ на пред
ставителите на молещата договаряща страна,
съпровождащи транспортираното лице.
В случай на непланирано кацане на въз
д у хоплавателното средство договарящата
страна, на чиято територия е извършено
кацането, може въз основа на молба на
п р едс та ви т ел и т е на д ру гат а дог оваря ща
ст рана, съпровож дащи т ранспортираното
лице, да го задържи под стража за 72 часа
до пол у ча ва не на молбата за т ра нзи т но
преминаване, представена в съответствие
с алинея първа на този член. Такава молба
може да бъде предадена чрез електронни
средства за предаване на данни.

Отношение към други международни договори

Член 27
Разпоредбите на този договор не засягат
правата и задълженията на договарящите
страни, произтичащи от други международни
договори, по които те са страни.
Член 28
Внасяне на допълнения и изменения
Договарящите страни по взаимно съгласие
могат да правят допълнения и изменения в
този договор с протоколи, които след влиза
нето им в сила по реда, предвиден в чл. 29 от
този договор, стават негова неразделна част.
Член 29
Влизане в сила
Този договор подлежи на ратификация и
влиза в сила на тридесетия ден, следващ датата
на размяна на ратификационните документи.
Член 30
Срок на действие и денонсиране
Този договор е безсрочен и прекратява
действието си шест месеца след получаването
от която и да е от договарящите страни на
писмено предизвестие по дипломатически път
за прекратяване на действието му.
Член 31
Действие във времето
Този договор се прилага и по отношение на
деяния, извършени преди влизането му в сила.
Подписан в гр. Минск на 8 юли 2010 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български и руски език, като двата текста
имат еднаква сила.
За Република България: За Република Беларус:
Маргарита Попова,
Виктор Голованов,
министър на
министър на
правосъдието
правосъдието
11574
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3
и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп.,
бр. 105 от 2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.;
изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от
2010 г.; изм. бр. 10 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Доставките на услуги по управление
на въздушното движение и аеронавигацион
но обслужване, предоставяни от Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното
движение“, за които таксите се събират от
Европейската организация за безопасност на
въздухоплаването (Евроконтрол), се считат за
доставки с непрекъснато изпълнение, за които
плащането става дължимо за всеки календарен
месец, през който са предоставени услугите.
(10) Данъчното събитие на доставките по
ал. 9 възниква на 25-о число от календарния
месец, следващ календарния месец, през който
услугите са предоставени.“
§ 2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 4:
„4. за авиационни оператори, установени из
вън страната – декларация по образец – при
ложение № 25, която е предоставена при
първата извършена доставка за календарната
година и е валидна до края на годината.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. когато конкретната доставка подлежи
на митническо оформяне – митнически до
кумент, в който доставчикът е вписан като
износител на стоките, заверен след потвърдено
напускане на стоките от изходно митническо
учреждение, или друг документ удостоверяващ
износа, в случаите, когато е налице възмож
ност да не се подава митнически документ
съгласно митническото законодателство или
ордер за зареждане, стокова разписка за за
реждане, съплай лист, деливъри сертификат
или друг документ за зареждане със стоки за
потребление на борд, от който са видни на
правлението и инициалът (име и/или номер)
на съответния плавателен съд;
2. копие от свидетелство за регистрация
на кораба или временно свидетелство за
плаване;“.
§ 4. В чл. 27, ал. 2, т. 1 на края се добавя
„или друг документ, доказващ извършване
на услугата (приемно-предавателен протокол,
възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.).“
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. копие от свидетелство за регистрация
на кораба или временното свидетелство за
плаване;
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3. копие от документ за съответствие
на компанията, отговарящ на изискванията
на Международния кодекс за управление на
безопасната експлоатация на кораби и пре
дотвратяване на замърсяването;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. за авиационни оператори, установени из
вън страната – декларация по образец – при
ложение № 25, която е предоставена при
първата извършена доставка за календарната
година и е валидна до края на годината;“.
§ 6. В чл. 29, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. декларация по образец – приложение
№ 26, от корабособственика, от която е видно,
че плавателният съд извършва рейс в открито
море, включително рейс в Европейския съюз, и
е посочено направлението на плавателния съд;
2. копие от свидетелство за регистрация
на кораба или временното свидетелство за
плаване;“.
§ 7. Създава се чл. 31а:
„Доставка на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване,
предоставени на въздухоплавателни средства,
използвани от авиационен оператор
Ч л. 31а. (1) Дос та вк ата на усл у г и по
управление на въздушното движение и ае
ронавигационно обслужване, предоставяни
от Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, за които таксите се
събират от Евроконтрол, се удостоверяват
чрез електронен документ (файл), изготвян
и предоставян ежемесечно от Евроконтрол,
кой то за д ъ л ж и телно съд ържа най-ма лко
следната информация:
1. данъчна основа на услугите, предоставени
за съответния данъчен период, поотделно за
всеки конкретен получател;
2. идентификационен номер за целите на
ДДС за получател данъчно задължено лице,
установен в друга държава членка, съответно
идентификационен номер за целите на ДДС
или подобен номер, изпълняващ същата функ
ция, предоставен от страната по установяване
и използван за идентифициране за получател
данъчно задължено лице, установено извън
Европейският съюз;
3. начислен данък общо и поотделно за все
ки конкретен получател при следните кодове:
а) VТ – услугата е облагаема с 20 на сто,
когато получател е данъчно незадължено лице,
независимо от страната, в която е установено,
или данъчно задължено лице, установено в
България, различно от авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове;
б) EX – услугата е облагаема с нулева ставка
на основание чл. 31, т. 11 от закона, когато
данъчно задълженото лице получател е уста
новено в България и е авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове;
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в) RC – данък не се начислява, когато
данъчно задълженото лице получател, е ус
тановено в друга държава членка и данъкът
е дължим от получателя, съгласно чл. 196
от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност
(ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.);
г) R X – данък не се начислява, когато
данъчно задълженото лице получател е уста
новено в друга държава членка, но услугата е
освободена от данък, съгласно чл. 148, буква
„ж“ от Директива 2006/112/ЕО, ако следните
три критерия са приложени едновременно:
ползвателят на въздушното пространство
е авиационен оператор и
оперира срещу възнаграждение и
оперира основно по международни рейсове;
д) NE – данък не се начислява, когато
получателят е данъчно задължено лице, ус
тановено извън Европейския съюз.
(2) Данъчно задължено лице получател на
услуги по управление на въздушното движение
и аеронавигационно обслужване, предоставяни
от Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, за които таксите се
събират от Евроконтрол, е лице, определено
като такова във външната мрежа за нацио
налните администрации ЕTNA, поддържана
от Евроконтрол, за което:
1. пред Евроконтрол е предоставен вали
ден идентификационен номер за целите на
ДДС – за получателите, установени в други
държави членки, или
2. пред Евроконтрол е представен ориги
нален документ от съответния национален
данъчен орган, потвърждаващ валиден иден
тификационен номер за целите на ДДС или
подобен номер, изпълняващ същата функция,
предоставен от страната по установяване и
използван за идентифициране на данъчно за
дълженото лице – за получателите, установени
извън Европейския съюз, или
3. пред Евроконтрол е предоставен валиден
идентификационен номер по ЗДДС и Еврокон
трол е уведомен в сроковете по чл. 31б, ал. 10
и 11, че е авиационен оператор, включен в
регистъра по чл. 31б, ал. 8 на авиационните
оператори, извършващи предимно междуна
родни рейсове – за получатели, установени
на територията на страната.
(3) Алинея 2 относно удостоверяването на
статута на получателя се прилага и за услуги
по управление на въздушното движение и
аеронавигационно обслужване, предоставяни
от Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, за които таксите не
се събират от Евроконтрол.“
§ 8. Създава се чл. 31б:
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„Авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове
Чл. 31б. (1) Авиационен оператор, извърш
ващ предимно меж д у народни рейсове за
целите на чл. 31 от закона, е този оператор,
чиито приходи от продажби от международни
рейсове (независимо дали тези приходи са от
превоз на пътници, товари и/или поща или
от извършени специализирани авиационни
работи) представляват най-малко 60 на сто
или повече от общите приходи на оператора
за перод от 5 календални години.
(2) Когато в приходите по ал. 1 участват
приходи от продажба с инцидентен, случаен
или нерегулярен характер независимо дали от
международна или немеждународна дейност,
авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове за целите на чл. 31
от закона, е авиационен оператор, за който
са изпълнени поне два, а за специализирани
авиационни работи – един, от посочените
критерии:
1. изминатите мили по меж ду народни
рейсове представляват най-малко 60 на сто
от изминатите общи мили, и/или
2. броят превозени пътници по междуна
родни рейсове представляват най-малко 60 на
сто от общия брой превозени пътници, и/или
3. превозеният тонаж на товари (при ос
новна дейност въздушен превоз на товари и/
или поща или от извършени специализирани
авиационни работи) по международни рейсове
представлява най-малко 60 на сто от общия
превозен тонаж.
(3) Авиационните оператори, установени
на територията на страната и извършващи
предимно международни рейсове, декларират
обстоятелствата по ал. 1 и 2 чрез подаване на
декларация до Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ по обра
зец – приложение № 25.
(4) Декларацията по ал. 3 се подава от
1 ноември до 10 декември на текущата ка
лендарна година и е валидна от 1 януари до
31 декември на следващата година.
(5) Показателите по ал. 1 и 2 се определят
общо за период от 5 последователни календар
ни години, предшестващи годината, за която
е валидна декларацията, или от момента на
започване на дейността в случаите на по-мал
ко от 5 последователни календарни години.
(6) Авиационни оператори, които са започ
нали дейност преди по-малко от 1 година,
определят показателите по ал. 1 и 2 (на база
на реални данни и/или на база намерения и
бизнес планове) от датата на започване на
дейността до датата на подаване на деклара
цията по ал. 4 или 7.
(7) В случаите по ал. 6 декларацията по
ал. 3 може да се подаде и от 1-во до 15-о число
на календарен месец в рамките на текущата
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година, като същата е валидна от 1-во число
на месеца, следващ месеца на подаване, до
31 декември на текущата година.
(8) Главна дирекция „Граж данска въз
духоплавателна администрация“ изготвя и
поддържа регистър на авиационните опера
тори, установени в Република България, из
вършващи предимно международни рейсове,
на база на подадените декларации по ал. 4
и 7. Регистърът се публикува на интернет
страницата на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
(9) Регистърът съдържа най-малко след
ните данни:
1. наименование и адрес на управление на
авиационния оператор;
2. идентификационен номер по ДДС съ
гласно чл. 94, ал. 2 ЗДДС на лицето по т. 1;
3. период, за който лицето е декларирало,
че е авиационен оператор, извършващ пре
димно международни рейсове, както следва:
а) за цялата календарна година на валид
ност по ал. 4;
б) за периода на валидност по ал. 7.
(10) До 15 декември на всяка текуща година
Главна дирекция „Гражданска въздухоплава
телна администрация“ изпраща на Еврокон
трол информация от регистъра за лицата, които
са декларирали, че са авиационни оператори,
извършващи предимно международни рейсове
за следващата календарна година.
(11) В случаите по ал. 7 Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администра
ция“ изпраща на Евроконтрол информацията
от регистъра за лицата до 25-о число на месеца
на подаване на декларацията. В информацията
задължително се отразява, че лицето е декла
рирало, че е авиационен оператор, извършващ
предимно международни рейсове за периода
от 1-во число на месеца, следващ месеца на
подаване на декларацията, до 31 декември на
текущата година.“
§ 9. Създава се чл. 55а:
„Начисляване на данъка при доставка на услуги по управление на въздушното движение и
аеронавигационно обслужване, предоставяни
от Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, за които таксите се
събират от Евроконтрол
Чл. 55а. При доставка на услуги по чл. 31а,
ал. 1 в 5-дневен срок от данъчното събитие
по чл. 12, ал. 10 за Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ въз
никва задължение за начисляване на данък
или основание за освобождаване от начисля
ване, като:
1. издаде отчет за извършените през ка
лендарния месец услуги, изготвен въз основа
на предоставения от Евроконтрол електронен
документ по чл. 31а, ал. 1;
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2. включи размера на данъка при опре
деляне на резултата за съответния данъчен
период в справка-декларацията по чл. 116 за
този данъчен период;
3. издаденият отчет по т. 1 се посочи в
дневника за продажбите по чл. 113 за съот
ветния данъчен период (с код на документа
09), както следва:
а) в колона 22 – данъчната основа на дос
тавките на услуги с код RC съгласно чл. 31а,
ал. 1, т. 3, буква „в“ – за всеки конкретен
получател;
б) в колона 22 – данъчната основа на дос
тавките на услуги с код RХ съгласно чл. 31а,
ал. 1, т. 3, буква „г“ – за всеки конкретен
получател;
в) в колона 23 – данъчната основа на дос
тавките на услуги с код NE съгласно чл. 31а,
ал. 1, т. 3, буква „д“ – за всеки конкретен
получател;
г) в колона 11 – данъчната основа на дос
тавките на услуги с код VT съгласно чл. 31а,
ал. 1, т. 3, буква „а“ – за всеки конкретен
получател;
д) в колона 19 – данъчната основа на дос
тавките на услуги с код EX съгласно чл. 31а,
ал. 1, т. 3, буква „б“ – за всеки конкретен
получател.“
§ 10. В чл. 79 се създават ал. 12 и 13:
„(12) Фактура/известия към фактура може
да не се издава при доставка на услуги по
управление на въздушното движение и ае
ронавигационно обслужване, предоставяни
от Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“, за които таксите се
събират от Евроконтрол, за които данък не се
начислява или приложимата данъчна ставка
е 0 на сто.
(13) При доставка на услуги по управление
на въздушното движение и аеронавигацион
но обслужване, предоставяни от Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното
движение“, за които таксите се събират от
Евроконтрол и за които се начислява данък в
размер на 20 на сто, фактурата/известието се
издава от Евроконтрол от името и за сметка
на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“. В тези случаи чл. 78,
ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 не се прилагат.“
§ 11. В чл. 117 се създава ал. 9:
„(9) Доставките на услуги по управление
на въздушното движение и аеронавигацион
но обслужване, предоставяни от Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното
движение“, за които таксите се събират от
Евроконтрол и които са с код RХ съгласно
чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „г“, може да не се
включват във VIES декларацията за съответ
ния период.“
§ 12. Създава се приложение № 25 към
чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 2 и чл. 31б,
ал. 3:
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„Приложение № 25
към чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28,
ал. 2, т. 2 и чл. 31б, ал. 3

Аз (I) ...........................................................................
........................................................................................
(тр и имена), в качеството си на законен пред
ставител или упълномощено лице
(name, middle name, surname), in the capacity of legal
representative or authorized person
на авиационен оператор: .......................................
of the aviation operator:
наименование/name
адрес (address) .............................................................
ЕИК ...............................................................................
Unified Identification Code:
ДДС № ..........................................................................
VAT №
Номер/дата на документ за авиационен оператор
........................................................................................
Number/date of the document for the aviation operator
Период, за който лицето е декларирало, че
е авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове ............................................
Period for which the person has declared to be an
aviation operator, operating chiefly on international routes
Декларирам, че посоченият по-горе авиацио
нен оператор извършва предимно международни
рейсове, тъй като за предходните 5 календарни
години/ съответно за периода* .............................
......................................................................................:
Declare that the above mention aviation operator
operates chiefly on international routes, in view that for
the previous 5 calendar years, respectively, for the period*
1. дял на приходите от продажби (независимо
дали тези приходи са от превоз на пътници, товари
и/или поща или от извършени специализирани
авиационни работи) по международни рейсове към
общите приходи на оператора (в процент) е ......
..................................................................... % ≥ 60 %
(посочва се процентът на международни
рейсове към общите такива)

1. The ratio of sales revenue (whether resulting from
passenger transport, cargo and/or mail or from specialized
aerial work carried out) on international routes to total
sales revenue of the operator (in percents) ...........................
................................................................................. % ≥ 60 %
(Insert appropriate ratio/percentage of
international to total routes)

2**. дял на изминатите мили по междуна
родни рейсове към изминатите общи мили на
оператора (в процент) е............................................
....................................................................... % ≥ 60 %
(посочва се процентът на международни
рейсове към общите такива)

2 **. The ratio of miles covered on international routes
to miles covered in total (in percents) is.............................
.............................................................................. % ≥ 60 %
(Insert the rate/percentage of international
routes to total routes)

3**. дял на броя превозени пътници по меж
дународни рейсове към общия брой превозени
пътници на оператора (в процент) е ......................
.............................................................................. ≥ 60 %
(посочват се съответните проценти на международни рейсове към общите такива)
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3 **. The ratio of the number of passengers transported
on international routes to the total number of passengers
transported (in percents) is ....................................................
.................................................................................... ≥ 60 %
(Insert appropriate rates/percentage of international
to total routes)

4**. дял на превозения тонаж на товари и/
или поща (при основна дейност въздушен превоз
на товари и/или поща или от извършени специ
ализирани авиационни работи) по международни
рейсове към общия превозен тонаж на оператора
(в проценти) е ...........................................................
......................................................................... ≥ 60 %
(посочва се съответният процент на международни рейсове към общите такива)

4 **. The ratio of the tonnage of transported goods
and/or mail (when the essential business activity consists
in air transport of cargo and/or mail or specialized aerial
work carried out) on international routes to the total
tonnage of the operator (in percents) is .............................
............................................................................... % ≥ 60 %
(Insert appropriate rates/percentage of
international to total routes)

Долуподписаният ........................................, де
кларирам, че посочената в този формуляр ин
формация е вярна и точна. Известно ми е, че за
неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Undersigned,………………………………… declare that the
information filled in this form is true and accurate. I
am aware that untrue information engages my liability
under Art.313 of the Penal Code.
Дата ...... Длъжност ......... подпис и печат ........
Date ...... Position .......... Signature and seal ..........
* Посочва се периодът на осъществяване на дей
ността.
* Indicates the duration of the activity carried out.
** Критерии 2, 3 и 4 се попълват само когато на
база на съотношението по критерий 1 дейността не
може да се определи като такава за извършване на
„предимно международни рейсове“, тъй като в при
ходите участват приходи от продажба с инцидентен,
случаен или нерегулярен характер, независимо дали
от международна или немеждународна дейност.
** Criteria 2, 3 and 4 are to be filled in only when based
on the ratio of criterion 1 the activity cannot be defined as
consisting in operation „ chiefly on international routes“ as
in the sales revenue there are sales of incidental, accidental
or irregular character, regardless of whether they result from
international or non-international activity.“

§ 13. Създава се приложение № 26 към
чл. 29, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 26
към чл. 29, ал. 1, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLAR ATION
1. Ние,...........................................................................
(име на корабособственика)
(We, shipowner‘s name)

2. .....................................................................................
(седалище, адрес на управление)
(registered seat, address)

3. ......................................................................................
(ДДС номер (ако има такъв) на корабособственика)
(VAT registration number (where appropriate) shipowner‘s)
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с настоящото потвърждаваме, че:
do hereby confirm that:
Услугите по обработка на плавателен съд в
пристанище
The services provided in a port
........................................................................................
(име на пристанището/the name of the port)
на територията на......................................................,
within the territory of
(име на държавата/
the name of the country)
извършени от ............................................................,
by
(име, адрес и ДДС номер (ако има
такъв) на доставчика/supplier‘s name,
address and VAT registration number
(where appropriate)
са предоставени за ...............................................,
are rendered in relation to
(име на корабa/
ship’s name)
кой то извършва рейс в от к ри то море,
navigating on the high seas, including a
включително рейс в Европейския съюз, по направ
ление ............................................................................
voyage within the territory of the EuropeanUnion with
destination
С горното са изпълнени изискванията на
чл. 29, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за данък върху добавена стойност във
връзка с чл. 31, т. 5, буква „a“от Закона за данък
върху добавена стойност (ЗДДС) на Република
България.
By the above the requirements of Article 29, Item
1, Point 1 of the Bulgar ian Reg ulation for the
Application of the VAT Act with reference to Article 31,
Point 5, Letter „a“of the Bulgarian VAT Act are fulfilled.
А ко н я кое о т г орн и т е обс т оя т елс т ва се
промени преди изтичането на срока по чл. 37,
ал. 2 ЗДДС, заинтересованите страни ще бъдат
уведомени с цел надлежното ДДС облагане на
доставката.
Should any of the above declared circumstances
changes before the expiry of the term by Article 37, Item
2 of the VAT Act, the interested parties will be informed
in order VATto be duly charged for the supply.
Дата: ...................
Date: ....................

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

Заключителни разпоредби
§ 14. Навсякъде в правилника ду мата
„Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.
§ 15. Правилникът влиза в сила от 1 януари
2012 г. с изключение на: § 3, 4, § 5, т. 1, § 6,
8, 12, 13 и 14, които влизат в сила от деня
на обнародване на правилника в „Държавен
вестник“.
Министър: С. Дянков
11539
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-16-1117
от 14 октомври 2011 г.

за условията и реда за издаване, прехвърляне,
отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за създаване, поддържане и използ
ване на система за издаване на гаранциите
за произход, включително:
1. условията и редът за издаване, прехвър
ляне и отмяна на гаранциите за произход на
електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми из
точници, наричани по-нататък „енергия от
възобновяеми източници“;
2. формата и съдържанието на гаранциите
за произход;
3. условията и редът за водене на регистъ
ра за гаранциите за произход, подлежащите
на вписване и заличаване обстоятелства и
начинът за получаване на информация от
регистъра;
4. условията и редът за признаване на
гаранциите за произход, издадени от компе
тентните органи в другите държави – членки
на Европейския съюз.
Чл. 2. Дейностите по създаване, поддър
жане и използване на система за издаване
на гаранциите за произход се извършват от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие,
наричана по-нататък „агенцията“ или „АУЕР“.
Чл. 3. (1) Гаранцията за произход е електро
нен документ, който служи като доказателство
пред краен потребител (купувач за собствено
ползване), че определен дял или количество
от доставената му енергия е произведено от
възобновяеми източници.
(2) Гаранцията за произход на електрическа
енергия, произведена от възобновяеми източ
ници, служи и за определяне на количество
то енергия, което общественият доставчик,
съответно крайните снабдители, изкупува по
определена от ДКЕВР преференциална цена.
Раздел ІІ
Издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход
Чл. 4. (1) Гаранции за произход на произ
ведената енергия от възобновяеми източници
се издават въз основа на заявление от произ
водителя, независимо дали той подлежи на
лицензиране по Закона за енергетиката.
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(2) Заявлението може да бъде за произве
дената енергия от възобновяеми източници
през един или повече календарни месеци.
(3) Заявлението се подава в АУЕР след
изтичане на календарния месец, в който е
произведена енергията, но не по-късно от 10
месеца след месеца, в който енергията е про
изведена, по образец съгласно приложението.
(4) Заявление не се подава за произведената
енергия от възобновяеми източници само в
един календарен месец, когато произведеното
количество през този календарен месец е помалко от това, за което може да бъде издадена
гаранция за произход.
(5) Заявлението съдържа:
1. трите имена и данни по документа за
самоличност за физическ ите лица, съот
ветно фирмата и код по БУЛСТАТ/ЕИК за
юридическите лица и едноличните търговци,
както и седалище и адрес на управление на
производителя на енергия от възобновяеми
източници;
2. местонахождението и наименованието
на енергийния обект на производителя;
3. количеството електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, за което се иска
издаване на гаранции за произход;
4. вид на възобновяемите източници, а
в случаите на комбинирано използване на
възобновяеми и невъзобновяеми енергийни
източници – по видове източници;
5. долна топлина на изгаряне по видове
енергийни източници, когато енергийните
източници са биомаса или биомаса и не
възобновяем енергиен източник;
6. описание на енергийния обект и техно
логията на производство;
7. инсталираните мощности на енергий
ния обект по видове произведена енергия
(електрическа енергия, топлинна енергия и/
или енергия за охлаждане от възобновяеми
източници);
8. мощността на съоръженията за производ
ство на енергия от възобновяеми източници,
а в случаите на комбинирано използване на
възобновяеми и невъзобновяеми източници на
енергия – и мощността на съоръженията за
производство на енергия от невъзобновяеми
източници на енергия;
9. периодът, за който е произведена енер
гията от възобновяеми източници, за която
се иска гаранция за произход;
10. датата на въвеждане в експлоатация на
енергийния обект;
11. използвани схеми за подпомагане;
12. номер и дата на лицензията за произ
водство на електрическа енергия, топлинна
енергия и/или енергия за охлаждане – при
наличие на такава.
(6) Със заявлението се представят и:
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1. данни за произведеното количество
енергия от отделните съоръжения в енер
гийния обект;
2. данни, които удостоверяват количество
то енергия, произведена при използване на
възобновяеми източници – когато при произ
водството се използват различни енергийни
източници;
3. заверени от производителя копия от
фактури, издадени при продажбата на съот
ветното количество енергия;
4. документ за платена такса, определена
с тарифата по чл. 51, ал. 1 от Закона за енер
гийната ефективност;
5. данни за местонахождението на уредите
за търговско измерване и на регистриращите
контролни уреди;
6. друга допълнителна информация или
документи, които имат отношение към дан
ните и обстоятелствата по ал. 5.
(7) Производителите представят данните по
ал. 6, т. 1 и 2 в справка по утвърден от АУЕР
образец, а документите по ал. 6, т. 4 – в ори
гинал или заверено от производителя копие.
(8) При настъпване на промяна в данните
и обстоятелствата по ал. 5 и 6 производите
лят е длъжен да уведоми писмено агенцията
в 7-дневен срок от настъпване на промяната,
като приложи съответните доказателства или
посочи публични регистри, в които тези данни
и обстоятелства са вписани.
(9) Данните и обстоятелствата по ал. 5 и
6 се посочват поотделно за всяка точка на
търговско измерване.
(10) Документите по ал. 5 и 6 се представят
на хартиен и електронен носител, като при
несъответствие водещ е хартиеният носител.
Когато данни и обстоятелства са вписани в
публичен регистър, доказателства за тях не се
представят, а заявителят посочва регистъра, в
който тези данни и обстоятелства са вписани.
(11) Заявлението може да се подаде и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис. В този случай документите към
заявлението, които не са в електронен вид,
се представят по реда на ал. 7.
Чл. 5. (1) Подадените заявления и приложе
нията към тях се проверяват за съответствие
с изискванията на чл. 4 в 14-дневен срок от
постъпването им.
(2) В случаите, когато се установи, че заяв
лението или приложенията към него не отго
варят на изискванията на чл. 4, включително
когато не е платена такса за разглеждане на
заявлението, на заявителя се изпраща съобще
ние да отстрани в 7-дневен срок допуснатите
нередовности.
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(3) В случай че нередовностите не бъдат
отстранени в срока по ал. 2, преписката се
прекратява с резолюция на изпълнителния
директор на АУЕР, за което заявителят се
уведомява.
Чл. 6. (1) Агенцията може да извършва
проверки за съответствието на заявените данни
и обстоятелства и представените документи
по преписката служебно, както и да извършва
проверки на място.
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1
държавните органи, енергийните предприятия,
търговците с енергия и длъжностните лица са
длъжни да оказват необходимото съдействие
на АУЕР.
Чл. 7. В случаите, когато подаденото за
явление за издаване на гаранция за произход
отговаря на изискванията на тази наредба,
изпълнителният директор на АУЕР се про
изнася със заповед и гаранциите се издават
чрез вписване в регистъра по чл. 14 в 30-дне
вен срок от постъпване на заявлението или
от отстраняване на нередовностите по него.
Чл. 8. (1) Една гаранция за произход се
издава за стандартно количество от 1 MWh
енергия от възобновяеми източници, произ
ведена през календарен месец.
(2) Ког ат о п р ои зведенат а енерг и я о т
възобновяеми източници е в количество,
по-малко от това, за което може да бъде
издадена гаранция за произход, това количе
ство се прибавя към енергията, произведена
през първия следващ календарен месец на
производство и се посочва в заявлението по
чл. 4 за произведено в месеца, в който бъде
достигнато производство на 1 MWh енергия
от възобновяеми източници.
(3) Когато заявената за произведена енергия
от възобновяеми източници е в количество,
по-голямо от това, за което може да бъде
издадена гаранция за произход, остатъкът
се прибавя към енергията, произведена през
първия следващ календарен месец на произ
водство и се посочва в заявлението по чл. 4
за произведено в месеца, в който бъде дос
тигнато производство на 1 MWh енергия от
възобновяеми източници.
(4) За всеки 1 MWh произведена енергия
може да бъде издавана само една гаранция
за произход.
(5) Гаранцията за произход важи за срок
от 12 календарни месеца след месеца, в който
е произведена съответната единица енергия,
за която се издава гаранцията.
(6) За всяка гаранция за произход в регис
търа се вписва следната информация:
1. данните по чл. 4, ал. 5, т. 1 за произво
дителя и идентификационен номер на произ
водителя в регистъра;
2. възобновяемият източник, използван за
производство на енергията;
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3. началната и крайната дата на производ
ство на енергията от възобновяеми източници;
4. вид на произведената енергия;
5. наименование, местоположение, вид и
обща инсталирана мощност на енергийния
обект, където енергията е била произведена;
6. използвани схеми за подпомагане;
7. дата на въвеждане на енергийния обект
в експлоатация;
8. дата и място на издаване на гаранцията;
9. уникален идентификационен номер на
гаранцията;
10. период на валидност на гаранцията;
11. купувач на енергията, за която е изда
дена гаранция за произход.
Ч л. 9. (1) Елек т ри ческата енерг и я о т
възобновяеми източници се изкупува от об
ществения доставчик, съответно крайните
снабдители.
(2) Цената, определена от ДКЕВР в съответ
ствие с чл. 31 ЗЕВИ, на електрическата енергия
по ал. 1 се дължи от датата на прехвърляне
на гаранцията за произход на обществения
доставчик, съответно крайните снабдители.
(3) Условията и редът за изкупуване и
извършване на плащанията, включително в
случаите на систематични или значителни
отклонения между количествата, за които
са издадени гаранции за произход, и количе
ствата, за които са извършени плащанията по
ал. 1, се уреждат с договорите за изкупуване
на енергията.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на
АУЕР със заповед отказва издаване на гаран
ция за произход при:
1. непълнота, неточност или недостоверност
на предоставените от производителя данни
и документи;
2. несъответствие с нормативните изисква
ния за определяне на количеството енергия
като произведено от възобновяеми източници.
(2) Заповедта за отказ може да бъде оспо
рена по административен ред пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма в
14-дневен срок от съобщаването є на заин
тересованото лице.
(3) При оспорването по ал. 2 се прилага
Административнопроцесуалният кодекс.
Чл. 11. (1) Заявления за вписване на прех
върляне на гаранции за произход се подават
от страна по сделката за покупко-продажба
на енергията, за производството на която е
издадена гаранцията.
(2) Към заявлението се прилагат документи,
удостоверяващи сделката.
(3) Заявлението може да се подаде и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис. В този случай документите към
заявлението, които не са в електронен вид,
се представят по реда на ал. 2.
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Чл. 12. Гаранцията за произход се отменя,
след като бъде използвана или с изтичането
на срока, за който е издадена.
Чл. 13. (1) Издаването, прехвърлянето и
отмяната на гаранции за произход се извършва
по електронен път чрез вписване в регистъра
по чл. 14.
(2) Прехвърлянията на гаранции за про
изход не се вземат предвид при използването
на статистически прехвърляния, съвместни
проекти или съвместни схеми за подпомагане
съгласно чл. 14 – 16 ЗЕВИ.
Раздел ІІІ
Регистър на гаранциите за произход
Чл. 14. (1) Агенцията създава и поддържа
електронен регистър на гаранциите за про
изход, данни от който публикува на своята
страница в интернет.
(2) Регистърът на гаранциите за произход
е база от данни, управлявана от информа
ционна система, разработена в съответствие
с изискванията на Закона за електронно
управление, и съдържа данни за произво
дителите, включително наименованието и
местонахождението на енергийния обект/
енергийните обекти на производител я, и
издадените, прехвърлените, обезсилените и
отменените гаранции за произход.
(3) В регистъра на гаранциите за произход
се вписват и признатите от агенцията по реда
на раздел ІV гаранции за произход, издадени от
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз.
(4) Регистърът на гаранциите за произход
се съхранява от агенцията по начин, който
гарантира сигурността на съдържащата се в
него информация.
Чл. 15. (1) Агенцията извършва вписвания
и заличавания в регистъра на гаранциите
за произход на енерги я от възобновяеми
източници, за издаването, прехвърлянето и
отмяната на гаранции въз основа на заповед
на изпълнителния директор на АУЕР.
(2) Вписванията и заличаванията в регис
търа се извършват в срок до 5 работни дни
от издаването на съответната заповед.
(3) Вписването и заличаването на обстоя
телствата се извършва въз основа на данните,
съдържащи се в документите, представени
пред агенцията или служебно събрани от
нея, постановените актове на изпълнителния
директор на агенцията, както и въз основа на
служебно изпратен или подаден от заинтере
совано лице акт на съда или на компетентен
държавен орган.
(4) Вписванията и заличаванията се из
вършват от длъжностни лица, определени от
изпълнителния директор на АУЕР.
(5) Грешки и непълноти, допуснати при
вписване или заличаване в регистъра, вклю
чително при несъответствие между данните,
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отразени в заявлението, и данните в прило
женията към него, се отстраняват чрез ново
вписване, съответно заличаване.
(6) Заличаванията в регистъра се правят по
начин, позволяващ проследяване на всички
записи в регистъра.
Чл. 16. (1) Регистърът е достъпен чрез
интернет страницата на АУЕР.
(2) Регистърът дава възможност за устано
вяване на статуса на гаранцията за произход
към определена дата и за проследяване на
историята на прехвърлянията на гаранцията
за произход.
(3) Чрез регистъра се осигурява достъп до
информацията за висящи производства по
издаване на гаранции за произход.
(4) Не могат да бъдат изисквани от про
изводителя доказателства за обстоятелства,
вписани в регистъра.
Чл. 17. (1) Агенцията взема подходящи
мерки за сигурност, които осигуряват усло
вия, при които обработваните и предаваните
данни да не подлежат на неправомерен или
случаен достъп и възпроизвеждане, както и
физически достъп само на надлежно овлас
тени служители, в съответствие с техните
функционални задължения.
(2) А генцията съхранява регист ъра по
начин, който осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва
само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните
за вписаните и заличени обстоятелства да не
е възможно.
(3) Базата данни на регистъра за всяка
календарна година се архивира от АУЕР след
края на следващата календарна година, като
се осигурява възможност за разчитане на
съдържащата се в нея информация.
(4) Агенцията поддържа досиета на пред
ставените в АУЕР документи по партиди
на отделните производители на енергия от
възобновяеми източници.
Чл. 18. Такси, определени с тарифата по
чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ, се заплащат за разглежда
не на заявления за издаване на гаранции за
произход.
Чл. 19. Със заповед на изпълнителния
директор на АУЕР се определя начинът за
образуване на идентификационен номер на
производителя и идентификационни номера
на гаранциите за произход. Заповедта се
публикува на интернет страницата на АУЕР.
Раздел ІV
Признаване на гаранции за произход, издадени
от компетентни органи в държави – членки
на Европейския съюз
Чл. 20. (1) Агенцията признава гаранци
ите за произход, издадени от компетентните
органи в другите държави – членки на Евро
пейския съюз.
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(2) Агенцията може да откаже признаването
на гаранции за произход, издадени от компе
тентните органи в другите държави – членки
на Европейския съюз, когато не е изпълнено
някое от изискванията на чл. 34, ал. 1 ЗЕВИ.
(3) Всеки отказ на агенцията за признаване
на гаранции за произход по ал. 1 се мотивира.
(4) Заповедта за отказ може да бъде оспо
рена по административен ред пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма в
14-дневен срок от съобщаването є на заин
тересованото лице.
(5) При оспорването по ал. 4 се прилага
Административнопроцесуалният кодекс.
(6) Изпълнителният директор на агенцията
уведомява незабавно министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма за всеки отказ по
ал. 2 след влизането му в сила и предоставя
допълнителна информация, когато такава е
поискана.
(7) Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма уведомява Европейската
комисия за всеки влязъл в сила отказ и ос
нованията за него.
(8) Гаранциите за произход, издадени от ком
петентните органи в другите държави – членки
на Европейския съюз, се признават, в случай
че след нотифициране по ал. 7 Европейската
комисия приеме решение, изискващо тези
гаранции за произход да бъдат признати.
Чл. 21. (1) Лице, което иска признаване в
Република България на гаранция за произход,
издадена в друга държава – членка на Евро
пейския съюз, подава заявление, за което в
АУЕР се образува преписка.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
данни и документи, удостоверяващи обсто
ятелствата по чл. 34, ал. 1 ЗЕВИ, както и
данни, позвол яващи идентификаци ята на
заявителя и на органа, издал гаранцията,
включително данни за представителите им и
техните адреси за кореспонденция, и документ
за платена такса.
(3) Когато документите по ал. 2 са на чужд
език, те се представят заедно с превод на бъл
гарски език, изготвен съгласно чл. 2а, ал. 2
от Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от
1983 г., бр. 103 от 1990 г.).
(4) Документите по ал. 1 – 3 могат да се
подават и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(5) В едномесечен срок агенцията извърш
ва служебна проверка на обстоятелствата по
преписката, като може да изиска информа
ция от съответния орган, издал гаранцията
за произход.
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(6) Изпълнителният директор на АУЕР се
произнася по заявлението в 10-дневен срок
от изтичането на срока по ал. 5.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива 2009/28/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение и впо
следствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО
и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).
§ 2. Разпоредбите на наредбата, които се от
насят за държавите – членки на Европейския
съюз, се прилагат и за държавите – страни
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Агенцията за устойчиво енергийно
развитие публикува на своята страница в
интернет данни за издадените, прехвърлените,
признатите и отменени гаранции за произход,
както и информация за висящи производства
по издаване на гаранции за произход до съз
даването на електронен регистър по чл. 14.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 35,
ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми
източници.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г., с изключение на чл. 4, ал. 11, чл. 11,
ал. 3 и чл. 21, ал. 4, които влизат в сила от
1 януари 2013 г.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към чл. 4, ал. 3
Вх. № ............/....... г.
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО
ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на гаранция за произход на енергия
от възобновяеми източници
От ............................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на физическото
лице или фирма на юридическото лице или еднолич
ния търговец съгласно търговската регистрация)

..................................................................................,

(постоянен адрес на физическото лице, съответно седа
лище и адрес на управление на юридическото лице или
едноличния търговец)

..................................................................................,
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

документ за самоличност на физическото лице:
............................................ № ................................,
издаден на ..................................... от ...........................,
код по БУЛСТАТ/ЕИК ..............................................
IBAN.............................. BIC код ................................
при ............................................................................
телефон: .................................... факс: ....................
e-mail .......................................................................,
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представлявано от ...................................................
.....................................................................................,
(трите имена)

документ за самоличност: № ....................................,
издаден на ................................... от .......................
на длъжност .................................................................
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
1. Моля на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за издаване, прехвърляне, от
мяна и признаване на гаранциите за произход на
енергията от възобновяеми източници да ми бъде
издадена гаранция за произход като производител
на енергия от
......................................................................................
(посочва се видът на възобновяемия източник на
енергия – един или повече)

2. Местонахождение и наименование на енергийния
обект на производителя:
......................................................................................
3. Вид на енергията, произведена от възобновяеми
източници, по видове енергия:
...................................................................................
(посочва се електрическа енергия, топлинна енергия
и/или енергия за охлаждане)

4. Количество енергия, произведена от възобно
вяеми източници, за което се иска издаването
на гаранция – по видове енергия (съгласно т. 3):
...................................................................................
5. Период, през който е произведена енергията:
...................................................................................
(периодът следва да бъде един календарен месец)

6. Вид/видове на възобновяемия/ите източник/ци:
……………………………………………………………….....................
6а. Вид/видове на възобновяемия/ите и невъзобно
вяемия/ите източник/ци – при комбинирано
използване на възобновяеми и невъзобновяеми
източници:
……………………………………………………………….....................
6б. Долна топлина на изгаряне по видове енер
гийни източници:
……………………………………………………………........................
(когато енергийните източници са биомаса или био
маса и невъзобновяем енергиен източник)
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7. Описание на енергийния обект и технологията
на производство:
...................................................................................
8. Инсталирани мощности на енергийния обект по
видове произведена енергия съгласно т. 3:
...................................................................................
9. Мощност на съоръженията за производство на
енергия от възобновяеми източници:
...................................................................................
9а. Мощност на съоръженията за производство на
енергия от невъзобновяеми енергийни източни
ци – при комбинирано използване на възобновяеми
и невъзобновяеми източници на енергия:
……………………………………………………………………………………
10. Дата на въвеждане в експлоатация на енер
гийния обект:
………………………………………............................………………
11. Използвани схеми за подпомагане:
……………………………………………………………………………………
12. Номер и дата на лицензията за производство
на енергия от възобновяеми източници – при
наличие на такава:
......................................................................................
13. Друга допълнителна информация, свързана с
процеса на производство на енергия
...................................................................................
14. Подробен опис на приложените към заявле
нието документи:
..................................................................................
Долуподписаният ........................................................
декларирам, че предоставената информация е
вярна и точна, като за същото количество не е
издавана друга гаранция за произход. Известно
ми е, че за неверни данни нося отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се да представя всички документи,
които АУЕР ми поиска допълнително за издаване
на гаранцията за произход и вписването є в ре
гистъра на гаранциите за произход, в съответствие
с нормативните изисквания. Задължавам се да
уведомявам АУЕР в срок 7 дни от настъпването на
промяна в декларираните данни и обстоятелства.
Дата ............... Подпис .............................. (печат)
11568
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ИСКЪР
ЗАПОВЕД № 278
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8, чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 3 ЗНП, чл. 27,
ал. 2 ППЗНП и Решение № 919 от 26.09.2011 г.,
протокол № 62 на Общинския съвет – гр. Искър,
област Плевен, нареждам:
В Заповед № 242 от 8.09.2011 г. (ДВ, бр. 73 от
2011 г., стр. 115) т. 2 се променя, както следва:
Вместо „2. Откривам Целодневна детска гра
дина към Начално училище „Христо Ботев“ – с.
Писарово, считано от 15.09.2011 г., като възпи
танието и обучението на децата от 3 до 6 г. се
осъществява с една целодневна група в сградата
на детската градина в с. Писарово.“ да се чете:
„2. Откривам Целодневна група за предучилищно
възпитание и подготовка към Начално учили
ще „Христо Ботев“ – с. Писарово, считано от
15.09.2011 г., като възпитанието и обучението на
децата от 3 до 6 г. се осъществява с една цело
дневна група в сградата на детската градина в
с. Писарово.“
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Маргарита Кунчева – секретар на общината.
Заповедта може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11607

За кмет: Ем. Тончева

47. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през септември 2011 г. са продадени следните
общински обекти: 1. помещение, ж.к. Младост
1А, бл. 502, вх. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продадено на
Емилия Георгиева Първанова за 33 000 лв., из
платени изцяло от купувача; сделката е освобо
дена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. техническо
помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 25, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраж
дане“, продадено на Ангел Атанасов Панчев за
16 500 лв., изплатени изцяло от купувача; сдел
ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
3. техническо помещение № 1, ж.к. Зона Б-5-3,
бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продадено
на Георги Василев Цанов за 15 000 лв., върху
които е начислен ДДС в размер 3000 лв.; общата
сума по договора възлиза на 18 000 лв., изпла
тени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. техническо по
мещение № 2, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, продадено на Георги Ва
силев Цанов за 15 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 5. складово помещение (мазе), ж.к.
Белите брези, бл. 12, общински нежилищен имот,

стопанисван от район „Красно село“, продадено
на ЕТ „Добрев – Н.Т. – Никола Георгиев Добрев“
за 5500 лв., изплатени изцяло от купувача.
11456
62. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през октомври 2011 г. е из
вършена продажба на следния общински имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.664.6.4.8 със застроена площ 75,96 кв. м,
представл яващ съществу ващи помещени я в
партерния етаж на жилищна сграда № 4 (жил.
блок Люлин, вх. Б), разположен в поземлен
имот с идентификатор 56722.664.6 – УПИ І, кв.
186 по плана на Плевен, заедно с прилежащо
избено помещение в сутерена под него с площ
83,51 кв. м, с адрес ул. Сан Стефано 11, вх. Б,
Плевен, продаден на „Нармаг“ – ООД, Плевен,
представлявано от Петър Иванов Бетовски, по
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1,
т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване, за
120 000 лв., изплатени изцяло; няма договорен
размер на инвестиции и брой работни места.
11721
308. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – изменение на пла
на за регулация и плана за застрояване на УПИ
ХVІІІ от кв. 1, УПИ І от кв. 1б и УПИ І от кв.
1в, местност Казичене – стопански двор, които
са изложени в район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до главния архитект
на Столичната община чрез район „Панчарево“.
Проектите по ал. 2 подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето им в експертния съвет по устройство
на територията.
11505
83. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали: 17;
38 – част, 43, 46-Б – част, 65, 66, 67, 68, 69 – част,
70, 71, 72, 73, 74, 75, м. Стърната – изток, район
„Банкя“. Плановете са изработени по реда на
чл. 16 ЗУТ и са изложени в район „Банкя“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“. Проектите подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето им в общинския експертен съвет по
устройство на територията.
11559
18. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собстве
ници, че е изработен ПУП – план за застрояване
за ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на
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с. Рогачево, община Балчик, с цел преотрежда
не за „Пп“ (производство на риба и зеленчуци).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПЗ към Община Балчик.
11653
19. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собстве
ници, че е изработен ПУП – план за застрояване
за ПИ № 78639.24.98 по кадастралната карта на с.
Църква, община Балчик, с цел преотреждане за
„Жм“ (жилищни нужди). На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтере
сованите лица могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по ПУП – ПЗ
към Община Балчик.
11654
30. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод за захранване на вилно се
лище в УПИ І-18, масив 42, м. Яката – землище
с. Рудник, който е изложен за разглеждане в
кметството на с. Рудник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
11495
116. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект на подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект „Външно ел. захранване и
външен водопровод“ за ПИ № 0859011, м. Бам
балово дере, землището на с. Леденик, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11703
1 9 8 . – О б щ и н а Ге н е р а л То ш е в о , о т д е л
„АСНКР“, обявява на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ, че има изработени и са представени за
разглеждане окончателни проекти на ПУП – ПЗ
за имоти с подобект от обект ВяЕЦ „Централна
Добруджа“ за следните имоти по КВС на зем
лищата: 1. с. Василево, община Генерал Тошево,
ЕКАТТЕ 10183, на имоти с № 015036 с подобект
V1-Т1, № 015039 с подобект V1-Т2, № 016034
с подобект V1-Т3, № 016026 с подобект V1-Т4,
№ 016077, 016078 с подобект V1-Т5, № 029053
с подобект V2-Т1, № 020084 с подобект V2-Т2,
№ 020027 с подобект V2-Т3, № 025017 с подобект
V2-Т5, № 024020 с подобект V3-Т1, № 022033
с подобект V3-Т2, № 023051 с подобект V4-Т1,
№ 021020 с подобект V4-Т2, № 021026 с подобект
V4-Т3, № 022012 с подобект V5-Т1, № 022003 с по
добект V5-Т2, № 011013 с подобект V6-Т1, № 012015
с подобект V6-Т2 и № 012009 с подобект V6-Т3;
2. с. Калина, община Генерал Тошево, ЕКАТТЕ

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

35393, на имоти с № 127003 с подобект V6-Т4 и
№ 126008 с подобект V6-Т5; 3. с. Преселенци, об
щина Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 58181, на имоти
с № 030001 с подобект Р1-Т1, № 029031 с подо бект
Р1-Т3, № 038014 с подобект Р1-Т4, № 033013 с под
обект Р2-Т1, № 031021 с подобект Р2-Т2, № 034037
с подобект Р2-Т3, № 035024 с подобект Р2-Т4,
№ 036005 с подобект Р3-Т1, № 010021 с подобект
Р3-Т2, № 030023 с подобект Р3-Т3, № 029038
с подобект Р3-Т4, № 029054 с подобект Р4-Т1,
№ 028051 с подобект Р4-Т4, № 014009 с подобект
Р4-Т5, № 023050 с подобект Р5-Т1, № 024030 с под
обект Р5-Т2, № 023016 с подобект Р5-Т3, № 10014
с подобект Р5-Т4, № 030022 с подобект Р5-Т5 и
№ 016039 с подобект Р6-Т3.
11479
40. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за
застрояване) с ел. и ВиК схеми за ПИ 22767.193.115
по КК на с. Паничерево, област Стара Загора, с
цел промяна предназначението на земеделската
земя „За изграждане на кравеферма“. Проектът се
намира в стая № 5 на общинската администрация
гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Гурково.
11527
82. – Община гр. Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за: имоти № 72624.905.604 и № 72624.905.600 във
връзка с изграждане на „Кабелна линия НН и
реконструкция мрежа НН в местността Гаа
зи – баба – землище на гр. Добрич. Въздушна
линия НН – клон I“; имоти № 72624.905.604 и
№ 72624.904.448 във връзка с изграждане на
„Кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН
в местността Гаази – баба – землище на гр. До
брич. Въздушна линия НН – клон II“; имоти
№ 72624.905.604 и № 72624.905.600 във връзка с из
граждане на „Кабелна линия НН и реконструкция
мрежа НН в местността Гаази – баба – землище
на гр. Добрич. Въздушна линия НН – клон III“.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и инфор
мация на Община гр. Добрич, работно място № 8.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план
до общинската администрация.
11702
1. – Община Елхово, област Ямбол, на ос
нование чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че въз основа на Разрешение № 10-10
от 10.05.2011 г. от министъра на регионалното
развитие и благоустройството е изработен про
ект за подробен устройствен план – парцеларен
план за изпълнение на проект „Изграждане на
интегрирана система за контрол и наблюдение
на българо-турската граница и координационен
център“, засягащ имоти по кадастралната карта
на с. Лесово, община Елхово, съгласно приложе
ния регистър на имотите към ПУП. Проектът
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за ПУП – парцеларен план е изложен в отдел
„ТСУС“ на Община Елхово. 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 ПУП до общинската
администрация.
11667
16. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – елек
тропровод за захранване на УПИ 000263 – произ
водство на електроенергия от КВС на с. Климент,
м. Сър егрек. Проектът може да се разгледа в
сградата на Община Карлово – информационен
център. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едноме
сечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11480
11. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на обслужващ
път от обходен път за магистрала (ПИ 000336)
през ПИ 000517 до ПИ 202035, местност Крали
маркова стъпка, в землището на гр. Карнобат“,
който е изложен в сградата на Община Карнобат,
отдел „ТСУ“ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет.
1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени предложения, искания и
възражения по проекта до общинската админи
страция – Карнобат.
11528
12. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на обслужващ
път от обходен път за с. Детелина (ПИ 000684)
през ПИ 000546, ПИ 000543, ПИ 000542, ПИ
000613 до ПИ 310002 и ПИ 152003, местност,
Чиксалъма, в землището на гр. Карнобат“, кой
то е изложен в сградата на Община Карнобат,
отдел „ТСУ“ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени предложения, искания и
възражения по проекта до общинската админи
страция – Карнобат.
11529
13. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на ел. кабел
20 kV от ел. подстанция (ПИ 202041) до вятърна
централа № 5 (ПИ 202036), местност Крали
маркова стъпка, в землището на гр. Карнобат“,
който е изложен в сградата на Община Карнобат,
отдел „ТСУ“ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет.
1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени предложения, искания и
възражения по проекта до общинската админи
страция – Карнобат.
11530
14. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на обслужващ
път от обходен път за магистрала (ПИ 000336) през
ПИ 000514, ПИ 000513, ПИ 000512 и ПИ 000506 до
ПИ 180004, местност Дългата мера, в землището
на гр. Карнобат“, който е изложен в сградата на
Община Карнобат, отдел „ТСУ“ – Център за ад
министративно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
11531
24. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съ
общава на заинтересованите лица, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
в местността Отсреща, землище на гр. Ловеч,
за трасе на кабелно електрозахранване на ПИ
№ 43952.14.25 по кадастралната карта на гр. Ловеч.
В 30-дневен срок от датата на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до кмета на
общината. Проектът е изложен в сградата на
общината – стая 227.
11722
92. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че са
изработени ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод, и ПУП – парцеларен план за
трасе на електропровод, до имоти 022022 и 022033,
м. Капсиди, землище с. Чучулигово. Трасетата и
сервитутите са предвидени да преминат в земе
делски 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: № 022016, 00022018 за
външен водопровод и имоти № 022016, 000188 за
ел. провод в землище с. Чучулигово. Проектът се
намира в сградата на Община Петрич. В едно
месечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
11656
6. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4, чл. 148, ал. 3 във връзка
с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ съобщава на заинтересу
ваните лица, че е издадено Разрешение за строеж
№ РЗШ-01-4 от 07.10.2011 г. на възложителя „ЕВН
България Електроразпределение“ – АД, Пловдив,
ЕИН 115552190, да извърши строително-монтажни
работи за обект: „Изтегляне на оптичен кабел
96FO в съществуваща канална мрежа на ЕВН
от ТЕЦ „Север“ – Пловдив – възлова станция
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„Царацово“ – до съществуваща шахта на ЕВН
пред Либхер“ с трасе, преминаващо през терито
риите на община Пловдив и община „Марица“,
област Пловдив. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11534
29. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Рудник „Трояново – 1“, подобект:
„Преустройство на приобектова база на пред
приятие „Строителство и монтаж“ – ООД, на
промплощадката на рудник „Трояново – 1“ в
електроработилница. Отвеждане на водите от
промплощадката към река Овчарица“ през по
землени имоти № 73225.0000.224 и 73225.0000.238
в землището на с. Трояново по КВС и поземлен
имот № 73225.0101.348 по кадастралната карта
на промплощадката на рудник „Трояново – 1“ в
границите на землището на с. Трояново, общи
на Раднево, област Стара Загора. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
11611
453. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за външен питеен водо
провод и площадкови ВиК мрежи и парцеларен
план на кабелна линия 20 kV и кабелна линия
1 kV към обект: „ПУП – ПРЗ за УПИ-000 043 в
местността Гиевия сай по КВС на кв. Секирово,
гр. Раковски, собственост на „Коломбо“ – ООД“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая № 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Общинската администрация – гр.
Раковски.
11723
15. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – изменение на
план за регулация на с. Поповяне – премахване
на улица с о.т. 106 – 107 – 108 и част от улица
с о.т. 107 – 134 и прокарване на нова улица с
о.т.106а – 108в – 108б – 108а. Изменение регула
цията на УПИ VІ-300 в кв. 40, УПИ І-302, УПИ
ІІ-336, УПИ ХІV-345 и УПИ ХV – общ в кв. 47 и
на терен за озеленяване в кв. 46. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и възра
жения по проекта до общинската администрация.
11724
7. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на всички
заинтересовани лица, че на основание Разреше
ние изх. № 10-10 от 10.05.2011 г. от министъра на
регионалното развитие и благоустройството е
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изработен ПУП – парцеларен план за изпълнение
на проект: „Изграждане на интегрирана система
за контрол и наблюдение на българо-турската
граница и координационен център“, през имо
ти по КВС на с. Капитан Андреево, с. Щит, с.
Пашово, с. Михалич, с. Сладун и с. Маточина,
община Свиленград, съгласно приложения проект
на ПУП – парцеларен план, който е изложен в
сградата на общината, стая № 210. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Свиленград.
11732
37. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че във връзка с издадена Заповед
№ РД-09-598 от 19.09.2011 г. на кмета на община
та е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на инженерната
инфраструктура – ел. кабел от стълб № 188 на
електропровод „Сливица“ в ПИ 348 до ПИ 093002
по КВС на гр. Сливо поле, община Сливо поле,
област Русе. Проектът за ПУП – парцеларен план
е изложен за разглеждане в стая 12 на сградата
на Община Сливо поле на бул. България 26. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ на обявлението.
11532
4. – Община Тетевен, отдел „ТСУ и ИД“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на за
интересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обект: „Пре
чиствателна станция“ и парцеларни планове за
захранващ водопровод, довеждащ и отвеждащ
колектор за пречиствателната станция в обхват
поземлени имоти № 021013, 020008, 020010,019006,
019008, 019002, 019003, 019005, 019007, 021001,
021002, 102005 и 62 по картата на възстановената
собственост на с. Глогово, община Тетевен, област
Ловеч, местност Езерото. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до Общинската администра
ция – Тетевен. Проектът е изложен в сградата
на Община Тетевен, стая № 103.
11533
12. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на „Боилл“ – ЕООД, ЕИК
201461397, на основание чл. 124, ал. 3 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за ел. захранване на
трафопост в поземлен имот (ПИ) № 050244 по
КВС на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, община
гр. Тутракан. Трасето на подземния кабел е с
обща дължина 49,21 м и преминава през два
имота: поземлен имот № 050244 – собственост на
възложителя – „Боилл“ – ЕООД, ЕИК 201461397,
с дължина 4,50 м; поземлен имот № 001124 – па
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сища, мери (земи по чл. 19) – собственост на
Община Тутракан (общинска собственост) – с
дължина 44,71 м. Плановете и придружаваща
та ги документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска
31, ет. 2, стая № 13. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
11655
18. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че са приети помощните планове по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в местности в землището на гр.
Шумен, както следва: Порек – кадастрален ра
йон – 92; Сакарка – кадастрален район – 677, 686
и 685; Стража – 5-и км – кадастрален район – 648;
Кобаклията – кадастрален район – 2; Ямалъ
ка – кадастрален район – 94; Иджик дюзю – када
стрален район – 687; кадастрален район – 10 само
за ПИ № 519, 520 и 521 и Порек – кадастрален
район – 91 – само за ПИ № 1; кадастрален ра
йон – 93 – само за ПИ № 1 и кадастрален район
94 – само за ПИ № 1. Плановете са изложени в
сградата на общината, ет. 3, дирекция „Устрой
ство на територията“, стая № 330. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана до кмета на общината.
11726
77. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на водопроводно отклонение от
улица с О.Т. 103 – 107 по ПУП на с. Кабиле до
урегулиран поземлен имот І17 – „За ваканци
онно селище м. 19, землище с. Кабиле, община
„Тунджа“. Проектът е на разположение на заин
тересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ в
сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
11725

СЪДИЛИЩА
12. – Върховният касационен съд, граждан
ска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2011 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 1.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1087/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Анастасия Йорданова Михайлова,
Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 14, ап. 2; Вик
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тория Евгениева Михалкова, София, бул. Васил
Левски 35, вх. А, ап. 18; Кръстинка Николова
Матеева, Перник, кв. Тева, ул. Република 22; Сто
янка Йорданова Дойчинова, Перник, кв. Димова
махала, бл. 13, ап. 20, срещу Василка Кирилова
Тонева, София, ул. Люботрън, бл. 63, вх. 6, ап. 63;
Величка Стоянова Гандова, София, ул. Люботрън,
бл. 63, ет. 6, ап. 35; Мария Евтимова Китанова,
Перник, ул. Столетов 60; Община Перник, ул.
Черешово топче 2, Перник; Росица Евтимова
Панчева, Перник, ул. Найчо Цанов 36, вх. А,
ап. 4; Стоянка Василева Ефтимова, Перник, ул.
Юрий Гагарин, бл. 38, вх. Е, ап. 128.
Първо гражданско отделение, 1273/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Камен Георгиев Пехливанов чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4, срещу Мина Димитрова
Вълкова чрез адвокат Николай Ангелов, Плов
див, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106; Ирина
Николова Иванова чрез адвокат Николай Анге
лов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, офис
106; Виолетка Николова Тодорова чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, офис 106.
Първо гражданско отделение, 1310/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, пода
дена от Добринка Иванова Братоева, Шумен, ул.
Съединение 113, ет. 2; Вълчо Василев Братоев,
Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2, срещу Севдалин
Валентинов Стоянов, Шумен, ул. Ал. Бунов 2А;
Росица Събева Топчиева, Шумен, ул. Дедеагач 4,
вх. 2, ет. 4, ап. 44; Петър Стоянов Попов, Шумен,
ул. Сан Стефано 31; Румен Стоянов Попов, Шу
мен, ул. Сан Стефано 31; Добра Василева Попова,
Шумен, ул. Дедеагач 4, вх. 1, ет. 4, ап. 44; Анета
Давидова Стоянова, Шумен, ул. Ал. Бунов 2А;
Община Шумен, бул. Славянски 17, Шумен.
Първо гражданско отделение, 1403/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1106/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Христо Георгиев Георгиев чрез ад
вокат Светлана Проданова-Каменова, Карлово,
ул. Евстати Гешев 1, срещу Община Карлово, ул.
Петко Събев 1, Карлово.
Първо гражданско отделение, 1405/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Милан Янков Петков чрез адвокат
Сашо Янев, Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 2;
Спас Видинов Петков чрез адвокат Сашо Янев,
Дупница, ул. Бенковска 3, ет. 2, срещу Костадин
Видинов Илчев чрез адвокат Йонко Гергов, Дуп
ница, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 1421/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2010 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Веселин Любомиров Ангелов чрез
адвокат Милен Ралчев, Варна, ул. Ал. Дякович
45, ет. 4, срещу „Елпром“ – АД, Варна, чрез ад
вокат Милена Найденова, Варна, бул. Съборни
58А; „Рентапарк“ – ЕООД, чрез адвокат Милена
Найденова, Варна, бул. Съборни 58А, ет. 4.
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Първо гражданско отделение, 1458/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
702/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Гюлбие Акифова Назлиева чрез
адвокат Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 6, ап. 6; Осман Мустафов Назлиев чрез
адвокат Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 6, ап. 6; Акиф Мустафов Назлиев чрез
адвокат Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 6, ап. 6; Елхан Мустафов Назлиев чрез
адвокат Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 6, ап. 6; Анета Михайлова Сашева чрез
адвокат Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36,
ет. 6, ап. 6; Ноурджан Йозаканджъ чрез адвокат
Колев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 6,
ап. 6; Илхан Пашаоглу чрез адвокат Колев, Плов
див, ул. Четвърти януари 36, ет. 6, ап. 6, срещу
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Кирил и Методий
17 – 19; Община Хисаря, област Пловдив, и трета
страна Министерство на културата, София, бул.
Александър Стамболийски 17.
Първо гражданско отделение, 24/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11756/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йонка Серьожева Колева чрез адвокат
Тотева, София, ул. Цар Асен 2 б, ет. 1; Богдана
Серьожева Колева чрез адвокат Тотева, София,
ул. Цар Асен 2 б, ет. 1, срещу Свобода Богданова
Колева, София, ж.к. Лагера, бл. 4, вх. Б, ет. 1,
ап. 12; Руска Минчева Колева, София, ж.к. Лагера,
бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 12; Жори Борисов Угринов,
София, ж.к. Лагера, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 12.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 497/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2010 по описа на първо гражданско отделение
на ВКС, подадена от Снежана Иванова Нешева,
София, кв. Горна баня, ул. Урал 4, срещу Цветан
Ценов Дамянов, София, ул. Тутракан 6А.
Второ гражданско отделение, 568/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
953/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, по
дадена от „Булленд Инвестмънтс“ – АДСИЦ,
чрез адвокат Валентин Тодоров Иванов, Плевен,
ул. Полтава 4, вх. Б, ап. 2; Цветанка Цветанова
Цанева чрез адвокат Искра Славкова Атанасова,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 32, срещу Борис
Флорев Тончев, гр. Върбица, област Шумен, ул.
Герила 112.
Второ гражданско отделение, 1581/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
917/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Цветан Йорданов Живков чрез адвокат Мария
Петрова, Варна, ул. Оборище 34, партер, срещу
Янул Димитров Янулов чрез адвокат Станислав
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5,
офис 1; Домна Димитрова Милчева чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев
7, ет. 5, офис 1.
Второ гражданско отделение, 623/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
255/2011 по описа на първо гражданско отделение
на ВКС, подадена от Ветка Вельова Михалкова
чрез адвокат Ирен Цановска, София, бул. Цар
Самуил 37, ет. 2, офис 4; Божидара Здравкова
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Дафинова чрез адвокат Светла Бамбалска, София,
ул. Свети Иван Рилски 6, срещу Олга Величкова
Иванова чрез адвокат Македони Бизов, София, ул.
Алабин 33, ет. 2, кантора 241; Наталия Величкова
Божилова чрез адвокат Македони Бизов, София,
ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 241; Райна Цветкова
Божилова чрез адвокат Димитър Циков, София,
ул. Алабин 12, ет. 1; държавата, представлява
на от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Св. Св. Кирил и
Методий 17 – 19; Столична община, район „Сре
дец“, София, ул. Московска 33, и контролираща
страна Министерство на финансите, София, ул.
Георги Сава Раковски 102.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1536/2010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 302/2010 по описа на Окръжен съд
Хасково, подадена от Йордан Тодоров Тодоров,
Хасково, ж.к. Орфей, бл. 34, вх. А, ет. 7, ап. 73,
срещу Поделение 34820- гр. Батак, област Па
зарджик.
Четвърто гражданско отделение, 1723/2010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 282/2010 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Комисията за уста
новяване на имущество, придобито от престъпна
дейност – София, чрез процесуален представи
тел Васил Петров Николов, Русе, ул. Пирот 24,
ет. 2, срещу Венцислав Благоев Стоянов, Русе,
ул. Даме Груев 1, вх. 4, ет. 8, ап. 24; Венцислава
Венциславова Стоянова, Русе, ул. Даме Груев 1,
вх. 4, ет. 8, ап. 24, и страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 35/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
636/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Златко Стоянов Грозданов, Пловдив,
ул. Густав Вайганд 4, ет. 2; държавата чрез ми
нистъра на финансите чрез Бедо Онник Зобуян,
Пловдив, ТД на НАП, ул. Скопие 106.
Четвърто гражданско отделение, 251/2011,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1505/2010 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Геновева Владиславова Ге
оргиева, Варна, ул. Евлоги Георгиев 9, вх. 15,
ап. 40, срещу Владимир Стоянов Гамолов чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10.
Четвърто гражданско отделение, 293/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8704/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Любомир Борисов Симе
онов чрез адвокат Росица Илчова, София, ул.
Цар Самуил 124, вх. А, ет. 6, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 1228/2011,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 19/2010 по описа на Камарата на частните
съдебни изпълнители, подадена от Министерство
на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; частен съдебен
изпълнител Захари Златков Димитров, Варна,
бул. Генерал Колев 76, ет. 1, ап. 2.
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НА 5.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 759/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2083/2009 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Ивайло Бойчев Тодоров чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
ет. 5, офис 1; Тодор Бойчев Тодоров чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Радко Димитриев
7, ет. 5, офис 1, срещу Димитра Тодорова Янчева,
Варна, ул. Свети Прокопий Варненски 6; Живка
Тодорова Адамова, Варна, ул. Кастрица 5.
Първо гражданско отделение, 844/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1135/2009 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Станислава Динчева Димитрова чрез
адвокат Снежана Оцетова, Самоков, ул. Проф.
Васил Захариев 10, срещу Динчо Костадинов Ди
митров чрез адвокат Сияна Димитрова, Варна,
ул. Хан Омуртаг 7, офис 2; Мариана Василева
Димитрова чрез адвокат Весела Пеева, Варна,
ул. Дебър 6.
Първо гражданско отделение, 1018/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, по
дадена от Генка Стоянова Пейчева чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12, срещу Община Сливен, бул. Цар Освободител
1; Общинска служба по земеделие, Сливен, бул.
Цар Освободител 1, Сливен.
Първо гражданско отделение, 1322/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, по
дадена от храм „Свети Николай Мирликийски
Чудотворец“ чрез адвокат Стефка Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, офис 207, срещу Община
Троян, пл. Възраждане 1, Троян; Читалище „Отец
Паисий“, с. Гумощник, област Ловеч; Областен
управител Ловеч, ул. Търговска 63, Ловеч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 430/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5697/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
Людмила Данаилова, София, ул. Цар Самуил 26а,
ет. 1, ап. 3, срещу Снежана Стефанова Георгиева
чрез адвокат Нели Борисова, София, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 2, кантора 235.
Второ гражданско отделение, 732/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2011 по описа на Окръжен съд Шумен, пода
дена от Халил Хюсеин Саид чрез адвокат Милен
Марков, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител
33, офис 7, срещу Февзи Дьонмез чрез адвокат
Теодора Минкова, гр. Нови пазар, ул. Кирил и
Методий 24; Сайме Хисар чрез адвокат Теодора
Минкова, гр. Нови пазар, ул. Кирил и Методий
24; Сафиназ Хюсеин Дорук, с. Сини вир, област
Шумен; Шокрю Дьонмез чрез особен представител
адвокат Ивалина Димитрова, гр. Нови пазар, ул.
Цар Освободител 16.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1097/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
252/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
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подадена от Василка Димитрова Петрова чрез
адвокат Таня Илиева, Бурас, ул. Иван Богоров
1, ет. 1; Росен Николаев Петров чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1,
срещу „Петко Ковачев“ – ЕООД, Петко Христов
Ковачев чрез адвокат Светла Стоянова, Бургас,
пл. Тройката 4, ет. 2, офис 7; Велина Георгиева
Зафирова чрез адвокат Светла Стоянова, Бургас,
пл. Тройката 4, ет. 2, офис 7; Нели Рангелова
Стоянова чрез адвокат Златина Билянова, Бур
гас, ул. Екзарх Йосиф 8, ет. 1; Пламен Георгиев
Стоянов чрез адвокат Златина Билянова, Бургас,
ул. Екзарх Йосиф 8, ет. 1; Тодорка Христова Ми
такова чрез адвокат Златина Билянова, Бургас,
ул. Eкзарх Йосиф 8, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 39/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
264/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
срещу Красимир Минчев Иванов, Ловеч, Васил
Левски 69; Христо Красимиров Бекяров чрез
адвокат Христо Иванов, Ловеч, ул. Търговска 29.
Трето гражданско отделение, 355/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Живко Асенов Лазаров чрез адвокат
Вяра Христова Колчева, Ихтиман, ул. Иван Вазов
2, ет. 1, срещу Снежана Иванова Гражданска
чрез адвокат Пламен Карамишев, София, ул. 20
април 12, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1264/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2011 по описа на Камарата на частните съдеб
ни изпълнители, подадена от Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
Миглена Стоянова Минкова чрез адвокат Стеф
ка Георгиева, София, бул. Ал. Стамболийски
22, вх. А, ет. 2; Камарата на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1465/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4413/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветан Иванов Цветанов чрез
адвокат Здравка Георгиева Николова, София,
бул. Витоша 25, ет. 1, ап. 2, срещу „Столичен
автотранспорт“ – ЕАД, София, ул. Житница 21.
Четвърто гражданско отделение, 215/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1941/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Андрей Петков Балабанов чрез
адвокат Мария Вълкова Гунчева, Пловдив, ул.
Мария Кюри 1, ет. 3, офис 5, срещу „В. А. К.
Систем“ – ООД, представлявано от Славчо Ге
оргиев Павлов, Пловдив, бул. Никола Вапцаров
38, ет. 07, ап. 028.
НА 6.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 675/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
560/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Жоро Василев Дойчинов чрез адвокат
Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Мария Атанасова Дойчинова чрез адвокат
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Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Благовеста Василева Няголова чрез адво
кат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Иван Илиев Няголов чрез адвокат Детелина
Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу
Марийка Петрова Чуренска чрез адвокат Мария
Костадинова, Каварна, ул. Добротица 39.
Първо гражданско отделение, 1707/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2715/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Адриан Петров Петров чрез адвокат
Галя Грошлева, София, ул. Владайска 35, ет. 3,
кантора 3; Верка Кирилова Димитрова чрез
адвокат Плугчиева, София бул. Витоша 4, ет. 4,
к. 415; Ивайло Димитров Петров чрез адвокат
Галя Грошлева, София, ул. Владайска 35, ет. 3,
кантора 3; Ирина Любомирова Амириду чрез
адвокат Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4,
к. 415; Нели Михайлова Йотова чрез адвокат
Плугчиева, София бул. Витоша 4, ет. 4, к. 415;
Калоян Петров Господинов, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 120; Виктория Петрова Трайко
ва, София, бул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, кантора
435, срещу Йорданка Димитрова Алексиева чрез
адвокат Белкова, София, ул. Пиротска 9, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1534/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Недялко Тодоров Стоянов чрез адвокат
Кръстю Георгиев, Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1;
Стоян Андреев Стоянов чрез адвокат Кръстьо
Георгиев, Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1; Елена Ан
дреева Стоянова чрез адвокат Кръстьо Георгиев,
Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1; Киряки Стоянова
Петрова чрез адвокат Кръстьо Георгиев, Бургас,
ул. Силистра 1, ет. 1, срещу Жека Русинова Въл
чева чрез адвокат Богдан Алексиев, София, бул.
Дондуков 91, ет. 6; Мавер Андреев Мавров чрез
адвокат Богдан Алексиев, София, бул. Дондуков
91, ет. 6; Чавдар Иванов Стойчев, София, ул.
Димитър Хаджикоцев 65, вх. Б, ет. 3, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 60/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6113/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Невена Александрова Илиева чрез
адвокат Христомира Тодорова, София, бул. Васил
Левски 23, ет. 3, ап. 6; Тодорка Александрова
Соколова чрез адвокат Христомира Тодорова,
София, бул. Васил Левски 23, ет. 3, ап. 6; Ед
ренка Александрова Радомирова чрез адвокат
Христомира Тодорова, София, бул. Васил Левски
23, ет. 3, ап. 6; Георги Александров Стоименов
чрез адвокат Христомира Тодорова, София, бул.
Васил Левски 23, ет. 3, ап. 6; Георги Александров
Георгиев чрез адвокат Христомира Тодорова, Со
фия, бул. Васил Левски 23, ет. 3, ап. 6; Цветанка
Александрова Георгиева чрез адвокат Христомира
Тодорова, София, бул. Васил Левски 23, ет. 3, ап. 6;
Йорданка Александрова Богданова чрез адвокат
Христомира Тодорова, София, бул. Васил Левски
23, ет. 3, ап. 6, срещу „Монтажи“ – ЕАД, София,
ул. Лъчезар Станчев 39.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1516/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1984/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ирина Димитрова Величкова, София,
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ж.к. Младост 1А, бл. 510А, вх. 2, ет. 7, ап. 54,
срещу Нели Тодорова Карамболова, София, ж.к.
Младост 1А, бл. 510а, вх. 1, управител на ЕТ.
Второ гражданско отделение, 79/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3110/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анастасия Величкова Пикова, София,
кв. Симеоново, ул. Ягода 10; Лазаринка Велич
кова Петрова, София, кв. Гевгелийски, ул. Сава
Михайлов, бл. 10, ет. 7, ап. 34; Василка Величкова
Апостолова, София, кв. Симеоново, ул. Божур
8; Григор Величков Атанасов, София, кв. Симе
оново, ул. Каменица 10; Ани Иванова Христова,
София, ж.к. Света Троица, бл. 368, вх. В; Мая
Иванова Накова, София, ж.к. Дървеница, бл. 45,
вх. А, ап. 17; Велика Русимова Атанасова, София,
кв. Симеоново, ул. Малина 3; Красимир Боянов
Атанасов, София, кв. Симеоново, ул. Малина 3;
Румен Боянов Александров, София, кв. Симео
ново, ул. Малина 3, срещу Светлена Стоянова
Дунчева-Зенгилекова чрез адвокат Галя Попова,
София, ул. Лавеле 16, ет. 1, ап. 104, офис-сграда.
Второ гражданско отделение, 102/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4301/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венко Тодоров Йорданов чрез ад
вокат Росица Димитрова, София, бул. Прага 26,
ет. 1; Георги Тодоров Йорданов чрез адвокат
Росица Димитрова, София, бул. Прага 26, ет. 1;
Йорданка Димитрова Йорданова чрез адвокат
Росица Димитрова, София, бул. Прага 26, ет. 1;
Иван Димитров Йорданов чрез адвокат Росица
Димитрова, София, бул. Прага 26, ет. 1, срещу
„Монтажи“ – ЕАД, София, ж.к. Изток, ул. 165 № 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1332/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търно
во, подадена от Донка Станчева Костова, София,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 250,
вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу ЕТ Венцислав Иванов
Боев с фирма „Венцислав Боев“, Павликени, ул.
Кирил и Методий 3В.
Трето гражданско отделение, 455/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1066/2010 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Стефан Димитров Стефанов
чрез адвокат Ивайло Андреев, Велико Търново,
бул. България 43, вх. Б, срещу Мария Стефанова
Георгиева чрез адвокат Милен Николов, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора 202,
и трета страна Стоил Стефанов Стефанов чрез
адвокат Даниела Денева, Горна Оряховица, ул.
Панайот Цвикев 12, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1380/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1507/2010 по описа на четвърто граж данско
отделение на ВКС, подадена от Прокуратурата
на Република България, София, бул. Витоша 2,
срещу Владимир Станчев Павлов; Софийски ра
йонен съд, София, бул. Драган Цанков 6; Агенция
„Митници“, София, бул. Брюксел 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1386/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2010 по описа на Окръжен съд Враца, по
дадена от Людмил Цачев Стоянов чрез адвокат
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Гроздан Грозев, София, ул. Доспат 1, ет. 2, срещу
Александър Григоров Весов, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 62, вх. А, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 1844/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Барези 1“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5, ет. 1,
офис 1, срещу Земеделска кооперация „Трудовец“
чрез адвокат Венцислав Василев Йотов, София, кв.
Иван Вазов, ул. Краище, бл. 37, вх. В, ап. 45, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 110/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Георги Велчев Минков, Ямбол, ул. Независима
България 12а, срещу Митка Николова Илиева,
Ямбол, ул. Волга 2; Мариана Георгиева Стоева,
Ямбол, ул. Волга 2; Нели Георгиева Чанева, Ям
бол, ул. Константин Иречек 5, ет. 2, ап. 5.
НА 7.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 83/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2292/2007 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Маргарита Недкова Меледжиева чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни
23; Дончо Иванов Меледжиев чрез адвокат Фан
ка Димитрова, Варна, бул. Съборни 23; Неделчо
Недков Славов чрез адвокат Фанка Димитрова,
Варна, бул. Съборни 23, срещу „Еф Ен Джи
Пропертис“ – ООД, представлявано от управи
теля Слав Йорданов Филипов, Варна, бул. Осми
Приморски полк 75, ап. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 70/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7181/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Иванов Митков чрез ад
вокат Снежана Василева, София, ул. Софроний
Врачански 66, ет. 1, ап. 1, срещу Зина Самуилова
Петрова, Сливен, ул. Драган Цанков 1, вх. Б, ап. 5;
Михаил Мариянов Петров, Сливен, ул. Драган
Цанков 1, вх. Б, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 76/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3244/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Панто Ценов Пантов, Видин, ул.
Княз Борис Първи 23, бл. Лотос, вх. А, ет. 2,
срещу Ванчо Гергов Николов чрез адвокат Цецо
Иванов, Видин, ул. Бдин 24.
Трето гражданско отделение, 90/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2197/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Димитров Лейчев, Кричим, ул.
Цар Иван Асен Втори 41; Елисавета Георгиева
Лейчева, Кричим, ул. Цар Иван Асен Втори 41,
срещу Петруна Иванова Лейчева чрез адвокат
Даниела Витанова, Перущица, ул. Иван Вазов 77.
Трето гражданско отделение, 308/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2285/2009 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Териториална дирекция на НАП – офис
Перник, пл. Св. Иван Рилски 1, Перник, срещу ЕТ
„Румен Григоров – Емил Николов“ чрез адвокат
Димитър Манов, Перник, ул. Черешово топче 2,
кантора 6; Румен Величков Григоров чрез адвокат
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Димитър Манов, Перник, ул. Черешово топче
2, кантора 6; Емилия Крумова Янакиева чрез
адвокат Димитър Манов, Перник, ул. Черешово
топче 2, кантора 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 810/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
429/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от „Барон“ – ЕООД, представлявано от
Милко Събев Рушанов, с. Змеица, област Смолян,
ул. Червено знаме 1; Горовладелска производи
телна кооперация „Пампорово“, Чепеларе, ул.
Мурджовска 1а, ет. 3, офис 310, срещу Велика
Иванова Калапотлиева, Чепеларе, ул. Никола
Чичовски 34; Иванка Петкова Георгиева, Чепе
ларе, ул. Никола Чичовски 34; Нанчо Григоров
Караиванов, Чепеларе, ул. Хан Аспарух, бл. Скиор
2, ет. 5, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 1083/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
141/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от А дминистративен съд Хасково,
представляван от Теодора Точкова, Хасково, ул.
Преслав 26, срещу Вълчо Митрев Рудев, Хасково,
ул. Черешка 3.
Четвърто гражданско отделение, 1811/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Е. ОН България Мрежи“ – АД, Варна, ул.
Девня 2, срещу Чавдар Пламенов Тодоров, Русе,
ул. Родопи 1, бл. Родина, вх. А, ет. 14.
НА 8.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 97/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
370/2010 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Дора Стоянова Томова чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав 10; Мария Йовче
ва Парашкевова чрез адвокат Ташев, Варна,
бул. Владислав 10; Йонко Стоянов Парашкевов
чрез адвокат Ташев, Варна, бул. Владислав 10,
срещу Живка Тодорова Адамова чрез адвокат
Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик 16, вх. А,
ет. 3, ап. 9; Добринка Адамова Стефанова чрез
адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик 16,
вх. А, ет. 3, ап. 9; Иванка Адамова Пенева чрез
адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик 16,
вх. А, ет. 3, ап. 9; Добринка Събева Адамова чрез
адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик 16,
вх. А, ет. 3, ап. 9; Фотинка Христова Тодорова
чрез адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик
16, вх. А, ет. 3, ап. 9; Иванка Христова Георгиева
чрез адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик
16, вх. А, ет. 3, ап. 9; Калудка Христова Драхау
чрез адвокат Стоянова, Варна, бул. Вл. Варненчик
16, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 100/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Радка Христова Петева чрез адвокат
Надежда Стоянова, Хасково, бул. България 146,
ет. 2, вх. Б, срещу Янка Атанасова Петева, Ха
сково, кв. Болярово, ул. Хасковска 38а; Димчо
Атанасов Табаков, Хасково, ул. Трайко Китанчев
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14, вх. Б, ет. 4, ап. 26; Хрисимир Атанасов Табаков
чрез адвокат Юрий Борисов Манолов, Хаско
во, ул. Христо Ботев 1, бл. ОФ 404; Станислав
Недялков Табаков чрез адвокат Юрий Борисов
Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1, бл. ОФ
404; Йорданка Недялкова Бандова чрез адвокат
Юрий Борисов Манолов, Хасково, ул. Христо
Ботев 1, бл. ОФ 404.
Второ гражданско отделение, 250/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Иванка Петрова Крумкова, с. Червен
брег, област Кюстендил; Петър Иванов Крум
ков, с. Червен брег, област Кюстендил, срещу
Валентина Иванова Георгиева, Дупница, ул. Цар
Самуил 11 Б; Стефчо Иванов Крумков, с. Червен
брег, област Кюстендил; Славчо Иванов Крумков,
с. Червен брег, област Кюстендил.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 960/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търно
во, подадена от Румяна Александрова Стоянова,
гр. Елена, ул. Иван Момчилов 89, вх. А, ет. 1,
ап. 2, срещу „Брилянт Търновград“ – АД, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 65.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1512/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Ценка Илиева Маринова чрез адво
кат Виолета Христова, София, ж.к. Стрелбище,
бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 27; Цецка Илиева Мари
нова, с. Галиче, област Враца, срещу „Балкан
кетъринг“ – ООД, гр. Елин Пелин, област София,
ул. Витоша, сградата на „Булгарцвет“.
Четвърто гражданско отделение, 1683/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Дилян Стоянов Дилов, Русе, ул. Нови сад 2,
вх. 1, ет. 7, ап. 13, срещу Грета Великова Колева
чрез адвокат Мария Стоилова, Русе, ул. Пирот
5, ет. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1078/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1501/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Спектрон“ – ЕООД, с управител
Владимир Илиев Цветков чрез адвокат Стоян
ка Кирилова Витанова, София, ул. Алабин 42,
ет. 3, ап. 13, и страна „Берг ББВ“ – ЕООД, чрез
адвокат Бисер Борисов, Перник, ул. Черешово
топче 2, офис 9.
НА 12.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1312/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
816/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от Димитър Филипов Кърмов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Петър Филипов Кърмов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Георги Филипов Кърмов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Запрян Тодоров Авджиев чрез адвокат
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Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Атанас Петков Кърмов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Запрян Атанасов Кърмов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Катерина Павлова Карабаджакова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Мариана Стоянова Павлова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Василка Павлова Петрова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Иван Николов Пенчев чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38,
ет. 2, срещу Илиан Василев Василев чрез адвокат
Анна Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19,
ет. 7; Величка Костадинова Стоянова, с. Ягодово,
област Пловдив, ул. Марица 4; Йордан Ангелов
Дойчев, Асеновград, област Пловдив, ул. Борис
Сарафов 22; Иван Ангелов Дойчев, Асеновград, ул.
Александър Стамболийски 39, вх. Б, ет. 4; Елена
Иванова Дойчева, Асеновград, ул. Александър
Стамболийски 39, вх. Б, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1482/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
382/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от ЕТ Янка Георгиева Анадолиева с
фирма „Антонина – Янка Анадолиева“ чрез ад
вокат Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман
14, ет. 2, срещу Зарко Маринов Гогов, София, ж.к.
Младост 4, бл. 409, вх. 5, ет. 7, ап. 20; Афродита
Пенева Динева чрез адвокат Марин Стоянов,
Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Г – партер; Динко
Пенев Динев чрез адвокат Марин Стоянов, Бур
гас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Г – партер; Радослав
Стоилов Каратанчев, София, ул. Борино 52, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1619/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1117/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Вивияна Николова Георгиева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, срещу Георги Славов Маринов
чрез адвокат Звезделин Запрянов, Пловдив, ул.
Шести септември 152, ет. 1, офис 108.
Трето гражданско отделение, 130/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
601/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Агенция „Митници“ чрез процесуален
представител Велина Петкова Стамова, София, ул.
Г. С. Раковски 47, срещу Георги Петров Раковски
чрез процесуален представител Иван Иванов,
Свиленград, ул. Г. Бенковски 15.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1490/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2488/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лиляна Николова Иванова чрез ад
вокат Иво Милчев, София, ул. Калоян 8, ет. 3,
офис 10; Анелия Рашкова Романска чрез адвокат
Иво Милчев, София, ул. Калоян 8, ет. 3, офис 10,
срещу ЕТ Даниел Митьов Димов с фирма „Глобал
Билд – Даниел Димов“, София, кв. Овча купел,
ул. Боряна 39, партер, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1565/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
301/2010 по описа на Апелативен съд Велико Тър
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ново, подадена от Комисията за установяване на
имуществото, придобито от престъпна дейност,
Териториална дирекция – Ловеч, ул. Търговска 24,
дом Преслав, стая 207, срещу Любомир Кънчев
Пачовски чрез адвокат Валя Петкова, Плевен,
ул. Ресен 8, вх. А, ап. 2,�����������������������
����������������������
и страна Върховна кас
ационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1780/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2010 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от Росен Атанасов Рачев чрез адвокат Илиян
Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5;
Димитричка Илиева Рачева чрез адвокат Илиян
Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5,
срещу Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, Териториална
дирекция – Варна, ул. Ал. Константинов 17, ет. 1,
и страна Върховна касационна прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 228/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6933/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниела Георгиева Мадолева чрез
адвокат Пламен Чолаков, София, ул. Марко
Балабанов 2а, ет. 2 (вход от пл. Възраждане),
срещу „София Мел“ – АД, София, ул. Павлина
Унуфриева 4.
НА 13.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 370/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1626/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Желязка Ангелова Филипова чрез
адвокат Ненова, Варна, ул. Цар Симеон 12, бл. 3,
вх. Б, срещу Ирина Димитрова Дачева чрез ад
вокат Атанасов, Варна бул. Владислав Варненчик
53 – 55, ет. 3, стая 301; Мария Стефанова Казакова
чрез адвокат Атанасов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 53 – 55, ет. 3, стая 301; Радослав Ата
насов Мирев чрез адвокат Кирова, Варна, бул.
Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 1; Стефан Атанасов
Мирев чрез адвокат Кирова, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. Б, ет. 1; Стефан Стефанов Дачев
чрез адвокат Атанасов, Варна бул. Владислав
Варненчик 53 – 55, ет. 3, стая 301.
Първо гражданско отделение, 1612/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1063/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мария Стоянова Стойкова чрез адвокат Елена
Стратиева, Варна, бул. Владислав 79; Калинка
Димова Ангелова чрез адвокат Елена Стратиева,
Варна, бул. Владислав 79; Станка Димова Стоя
нова чрез адвокат Елена Стратиева, Варна, бул.
Владислав 79, срещу Виолетка Христова Пецова
чрез адвокат Стефан Дюлгеров, Варна, ул. Христо
Попович 9; Георги Кръстев Пецов чрез адвокат
Стефан Дюлгеров, Варна, ул. Христо Попович 9.
Първо гражданско отделение, 168/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2010 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Тодор Димов Юдов чрез адвокат Елена
Стратиева, Варна, бул. Владислав 79; Георги
Иванов Димитров чрез адвокат Елена Стратиева,
Варна, бул. Владислав 79; Калинка Димитрова
Петкова чрез адвокат Елена Стратиева, Варна,
бул. Владислав 79, срещу Тонка Георгиева Дачева
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чрез адвокат Георги Антонов, Варна, ул. Въз
раждане 10, партер 2; Тодор Антонов Дачев чрез
адвокат Георги Антонов, Варна, ул. Възраждане
10, партер 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 281/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, по
дадена от Община Шумен, бул. Славянски 17,
срещу „Мадара Интертур“ – АД, Шумен, пл.
Освобождение 1.
Второ гражданско отделение, 310/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11476/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Костадинка Георгиева Шопова чрез
адвокат Силвия Александрова, София, ул. Христо
Белчев 8, ет. 5, офис 4; Пепа Георгиева Петрова
чрез адвокат Силвия Александрова, София, ул.
Христо Белчев 8, ет. 5, офис 4, срещу Валентина
Димитрова Григорова чрез адвокат Виолета Пе
ткова Герова, София, ул. Нишава 40, ет. 1, ап. 1;
Алексана Димитрова Григорова, Велико Търново,
ул. Деньо Чоканов 2, ет. 5, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 396/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
499/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Лиляна Тенева Ряшева чрез адвокат Евгени
Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова долина
4; Дора Неделчева Митева чрез адвокат Евгени
Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова долина
4; Петър Стефанов Митев чрез адвокат Евгени
Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова долина
4; Даниел Стефанов Митев чрез адвокат Евгени
Пенчев Джурков, Казанлък, бул. Розова долина
4, срещу „Капитан Войновски“ – АД, с. Черни
Вит, област Ловеч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1166/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Лиляна Иванова Асенова, Кюстендил,
ул. Батак 43; Райна Видимова Стойнева, Кюс
тендил, ул. Батак 43; Татяна Иванова Асенова,
София, ж.к. Изток, ул. Незабравка, бл. 1, вх. В,
ап. 63, срещу Любен Асенов Тасков, с. Гирчевци,
област Кюстендил; Красимира Венциславова
Таскова, с. Гирчевци, област Кюстендил; Гергана
Любенова Таскова чрез адвокат Симеонка Ма
нова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2;
Камен Кирилов Стойков чрез адвокат Симеонка
Манова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64,
ет. 2; Банка „ДСК“ – ЕАД, клон Кюстендил, ул.
Гороцветна 14.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 704/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2990/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от държавата чрез министъра на реги
оналното развитие и благоустройството, София,
ул. Кирил и Методий 17 – 19; държавата чрез
областния управител на област с администра
тивен център Пловдив, пл. Никола Мушанов /
Единство 1; Областно пътно управление, Агенция
„Пътна инфраструктура“, директор Атанас Иванов
Ташков, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22, срещу
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„Пътно поддържане – Пловдив“ – ЕООД, чрез
адвокат Мартин Апостолов, София, ул. Хубча
8, ет. 3.

„Груп – 7“ – ЕООД, Веско Шотев чрез адвокат
Николай Хаджигенов, София, ул. Цар Асен 5,
ет. 3, ап. 19.

Второ т ърговско отделение, 837/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1625/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Пламен Ангелов Граматиков с
фирма „Граматиков и син – Пламен Граматиков“,
Пловдив, чрез адвокат Соня Велкова, София, ул.
Алабин 42, ет. 2, срещу ЗД „Евроинс“ –АД, чрез
адвокат Ради Георгиев, София, бул. Христофор
Колумб 43.

НА 13.12.2011 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 154/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Лекстрой – инженеринг“ – ООД,
Варна, кв. Чайка, бл. 23, вх. В, ет. 9, ап. 51, срещу
„Сафинвест Европа“ – ООД, Варна, ул. София 2,
ет. 3, офис 4.
Второ търговско отделение, 325/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, по
дадена от ЕТ Иван Христов Башаков с фирма
„Башаков – Иван Башаков“ чрез адвокат Христо
Бонев, Габрово, ул. Априловска 12А, партер, срещу
„Е. ОН – България Продажби“ – АД, Варна бизнес
парк, сграда 6; „Е. ОН България Мрежи“ – АД,
Варна, ул. Девня 2.
Второ търговско отделение, 489/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2191/20 09 по описа на А пелативен съд Со
фия, подадена от „Бизнесиновационен център
Симе“ – АД, София, ул. Асен Йорданов 12; „Симе
индъстри“ – ООД, София, бул. Асен Йорданов 12,
срещу „Бизнесиновационен център Симе“ – АД
(н), чрез синдик Росен Георгиев Милошев, Враца,
ул. Лукашов 11, адвокатско дружество Пешковски
и Карамелски.
Второ търговско отделение, 613/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
49/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Румен Дафинов Митев с фирма
„Румен Митев“ чрез адвокат Красимир Гочев,
Златоград, ул. Стефан Стамболов 22, срещу Об
щина Рудозем чрез адвокат Севдалин Керменов,
с. Мадан, ул. Обединение 5.
Второ търговско отделение, 782/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Община Аврен чрез адвокат Поля Ченева, Вар
на, бул. Съборни 56, срещу „Есо Комерс“ – ООД,
чрез адвокат Даниела Михалева, Варна, ул. Поп
Харитон 11, ет. 1.
Второ търговско отделение, 803/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
785/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Керанка Златева Горанова чрез пълно
мощник Цветанка Бурназка, София, ж.к. Младост
4, бл. 414, вх. 1, ет. 5, срещу ЕТ Никола Евгениев
Ковачев с фирма „Евгений 78 – Никола Ковачев“
чрез адвокат Павлина Георгиева, Балчик, ул.
Черно море 26, ет. 2; Никола Евгениев Ковачев,
Балчик, ул. Иречек 7.
Второ търговско отделение, 866/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
753/2009 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от Община Иваново, с. Иваново,
ул. Олимпийска 75, п.к. 7088, срещу ЕТ Георги

Второ търговско отделение, 839/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3416/2009 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
София, ул. Цар Асен 17; „Софстрой“ – АД чрез ад
вокат Георги Николов Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4А, вх. Б, ет. 4; „МАХ – 2003“ – ЕООД,
чрез адвокат Александър Николов Кацарски,
София, ул. Парчевич 27; „Общинска банка“ – АД,
София, ул. Врабча 6.
Второ търговско отделение, 864/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Божков Балчев чрез адвокат
Кирил Николов, София, бул. Македония 12,
ет. 3, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4; Иван Лазаров Митев чрез ад
вокат Величко Борисов, София, бул. Витоша 1А,
кантора 345, и страна „Бул Инс“ – АД, София,
бул. Джеймс Баучер 87.
Второ търговско отделение, 895/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от ЕТ „Мардини – Марко Динев“, Марко
Тодоров Динев чрез адвокат Димитър Гроздев,
Стара Загора, бул. Генерал Столетов 66, срещу
„Анимексс“ – ЕООД, чрез адвокат Красимир
Маринов Кънев, Стара Загора, бул. Методи Кусев
35, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 913/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хемус Мотор“ – ООД, Иван Желев
Иванов – управител, чрез адвокат Владислав
Велев, Русе, ул. Александровска 71, срещу „Ар
конт – А“ – ООД, управителя Илко Николов
Николов, Пловдив, ул. Дондуков 1.
Второ търговско отделение, 1091/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
870/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кръстьо Дочев Цеков, Бяла Слатина,
ж.к. Калоян, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 27, срещу „Кру
из – 77“ – ООД, гр. Долна баня, ул. Търговска 1.
Второ търговско отделение, 1161/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2921/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Видекс“ – АД, чрез адвокат Краси
мир Беличовски, София, ул. Парчевич 38, срещу
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Георгиев Бодуров с фирма „Георги Бодуров“ чрез
адвокат Румяна Костова, Русе, пл. Хан Кубрат 1,
к. с. Балкан, ет. 1, офис 124.
Второ търговско отделение, 874/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1718/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Беладжио“ – ООД, чрез адвокат Би
ляна Димитрова Димитрова, София, бул. Христо
Смирненски 78, ет. 4, срещу „Седия“ – ЕООД,
чрез адвокат Делян Манчев, София, ул. Хан
Аспарух 54, офис 7.
Второ т ърговско отделение, 877/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подаде
на от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43, срещу Иван
Василев Ботев чрез адвокат Петьо Енев, Карлово,
ул. Димитър Събев 1, и трета страна Леонидас
Кадели, Карлово, ул. Средна гора 8.
Второ търговско отделение, 886/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3062/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Берг Холдинг“ – ООД, чрез адвокат
Матей Матев, София, бул. Витоша 4, ет. 4, срещу
„Берг Балкан“ – ООД, чрез адвокат Стоянка
Витанова, София, ул. Алабин 42, ет. 3.
Второ търговско отделение, 897/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
883/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Райна Василева Божурова чрез ад
вокат Есен Фикри, София, ул. Боянски водопад
104, бл. 12, вх. А, ап. 12, срещу „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк София, сграда 4, ет. 5, и трета страна „Уни
Кредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7.
Второ търговско отделение, 1041/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11272/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румен Маринов Пайташев, София,
ул. Хаджи Димитър 17, вх. А, ап. 2, срещу „Топ
лофикация София“ – АД, София, ул. Ястребец
23Б, и трета страна „Бруната България“ – ООД,
София, бул. Братя Бъкстон 85.
Второ търговско отделение, 1107/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2959/2009 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т С т ол и ч на общ и на, Софи я, ул.
Московска 33, срещу „Екоел – 6“ – ЕООД, чрез
адвокат Даниел Радославов Асенов, София, ул.
Алабин 27, ет. 3.
НА 14.12.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 390/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4811/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Златанов Стойнев, София,
ул. Цар Симеон 91, срещу „Кремиковци“ – АД,
София, кв. Ботунец.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1163/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2010 по описа на Окръжен съд Русе, пода
дена от Маринела Иванова Грънчарова, Русе,
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ул. Ганчо Карамаждраков 3, вх. 7, ет. 5, ап. 13,
срещу Мирослава Стефанова Иванова, гр. Бяла,
бул. Стефан Стамболов 19.
Четвърто гражданско отделение, 1224/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1048/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христина Данчова Атанасова, София,
ж.к. Люлин, бл. 545, вх. А, ет. 8, ап. 23, срещу
„Балкан туризъм София“ – ЕАД, София, бул.
Мария-Луиза 131.
Четвърто гражданско отделение, 1250/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
753/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емил Петров Дачев, София, ул.
Княз Борис Първи 95, срещу Борислав Бисеров
Михайлов, София, ул. Цар Иван Асен Втори 26;
Български футболен съюз, София, ул. Цар Иван
Асен Втори 26; Иван Борисов Славков, София,
ул. Хан Омуртаг 32.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 190/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2987/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Зърнени храни“ – АД, София, бул.
Витоша 15, срещу Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, София, ул.
Московска 3; държавата чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
11413
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3473/2011 по жалба на Ве
селин Бойчев Василев срещу Решение № 34087/2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, относно
одобрен подробен устройствен план – план за
улична регулация на к.к. Чайка, в частта относ
но имот № 228. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което 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
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, 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
Веселин Бойчев Василев.
11674
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от „ЦММ“ – ООД, на Заповед № Г-82
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от 10.08.2011 г. на заместник-кмета на Община
Варна, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ
І-1392 в кв. 59а по плана на гр. Варна. Заинте
ресованите лица могат да подадат заявление до
съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3384/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съ
общението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11675
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Пенка Георгиева Тотева
и Николай Димов Тотев на Решение № 3408-7 от
22,23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУР на к.к. Чайка в
частта за ПИ 10135.2572.51. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3371/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалваната заповед, както
и за присъединяване към подадената от Пенка
Георгиева Тотева и Николай Димов Тотев жалба.
11676
Административният съд – Добрич, на основа
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 2281 от 22.08.2011 г. от Даниел
Иванов Димитров, Яни Георгиев Коларов, Дарин
Георгиев Коларов, Ирена Наумова Харизанова,
Златка Христова Жекова и Мария Стоянова
Капралова – всички от гр. Балчик, ул. Ген. По
пов 7, ЖСК „Емона“, срещу Заповед № 615 от
08.07.2011 г. на кмета на Община Балчик, издадена
на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, в частта, в
която е одобрен ПУП – ПР за улица-тупик от ОТ
7041 до ОТ 7042 в кв. 190 по плана на гр. Балчик,
във връзка с което оспорване е образувано адм.
д. № 628/2011 по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, с указване, че заинтересуваните
лица, за които заповедта се явява благоприятен
акт, могат в едномесечен срок от деня на обнарод
ване на съобщението за оспорване в „Държавен
вестник“ да подадат заявление в изискуемата
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да се кон
ституират като ответници по делото.
11636
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 299/2011 по оспорване от
„Земинвест“ – ЕАД, със седалище и адрес на уп
равление София, бул. Христо Ботев 17, на Заповед
№ РД-10-865 от 10.12.2010 г. на кмета на Община
Кирково, с която се одобрява ПУП – план за ре
гулация и застрояване на поземлен имот № 013027
по КВС на с. Домище, община Кирково. В ед
номесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да подадат заявление до Административния
съд – Кърджали, за да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство. Заявлението
следва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218,
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ал. 4 ЗУТ, като към него се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя.
11637
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от адвокат
Магдалена Попова – процесуален представител на
Атанас Сотиров Сотиров, Иванка Иванова Соти
рова, Сотир Атанасов Сотиров, Методи Антонов
Попов, Илияна Иванова Кордева, Георги Атанасов
Кордев и Антон Методиев Попов от Пазарджик,
против Наредбата за организацията и дейността
по принудителното преместване и принудител
ното задържане на МПС без знанието на техните
собственици или на упълномощени от тях водачи,
приета с Решение № 107 от 10.06.2009 г., взето
с протокол № 10 от 10.06.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По жалбата е образувано
адм.д. № 774 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2011 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
02.11.2011 г. от 10,45 ч.
11672
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. дeло № 268/2011 по описа
на съда и по което предмет на оспорване е За
повед № РД-15-737 от 15.07.2011 г. на кмета на
Община Сливен, с която е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) с план за регулация
и застрояване (ПРЗ) на ПИ № 2501 и № 2499 в
кв. 286, м. Лозарски връх, по плана на селищно
образувание „Изгрев“, землище на гр. Сливен,
с образуването на жилищно-строителни УПИ
І-2501 и УПИ ІІ-2499, както и отварянето на
улица (тупик) с ширина 3,25 м съгласно сините
и кафявите надписи на плана за регулация, както
и указания за начин на застрояване, показан на
плана на застрояване. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление до Административния
съд – Сливен, в едномесечен срок от деня на об
народване в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорването, за да бъдат конституирани като
ответници в производството. Заявлението трябва
да съдържа трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българ
ските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната ад
министрация, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв; фирмата на търговеца или наиме
нованието 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; из
явление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва да
се приложат писмените доказателства, удостове
ряващи 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.
11673
Административният съд – София-град, уве
дом ява всичк и заинтересовани лица, че по
описа на съда е образувано адм.д. № 3499/2011,
насрочено за 05.12.2011 г. от 14 ч., по жалба на
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Недялка Георгиева Атанасова, Емил Владимиров
Атанасов, Радка Георгиева Веселинова и Чавдар
Младенов Веселинов против Заповед № РД09-50-449 от 28.03.2011 г., издадена от главния
архитект на София, с която е одобрен проект
за изменение на плана за регулация на м. ГГЦ
„Зона В-17“, кв. 46, УПИ XI-5, 6 и обособяване
на нови УПИ XI-6 и XIV-5, по зелените линии,
цифри, текст и защриховки съгласно приложения
проект. Всички заинтересовани лица могат да се
конституират като ответници в производството
с подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
11677
Русенският районен съд, ХІІІ гр. състав,
призовава Никола Атанасов Корабов с постоя
нен адрес София, ж. к. Младост 1, бл. 2А, вх. А,
ет. 4, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 07.12.2011 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 895/2001, заведено от Иван Георгиев Ковачев,
Велика Георгиева Ковачева и Павел Георгиев
Ковачев, за иск за делба. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа с участието на особен представител при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11670
Русенският районен съд, гражданска колегия,
ХІІІ състав, призовава Кремена Любомирова
Корабова-Франиер с последен адрес Русе, ул.
Дондуков-Корсаков 19, вх. 1, ет. 2, ап. 3, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.12.2011 г.
в 9 ч. като ответница по гр. д. № 895/2001, за
ведено от Иван Г. Ковачев, Павел Г. Ковачев,
Маргарита Г. Попова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11671
Кюстендилският окръжен съд, търговско
отделение, I състав, на основание чл. 679, ал. 3
ТЗ с разпореждане от 18.10.2011 г. призовава
кредиторите по т.д. № 38/2010 по описа на КОС
за участие в открито съдебно заседание, насро
чено за 08.11.2011 г. от 14,30 ч. в Кюстендил, ул.
Гороцветна 31, Съдебната палата, за разглеждане
искането на ЕТ „Буран – Иван Стойчев“, ЕИК
826053879, за отмяна на решението на събранието
на кредиторите, проведено на 30.03.2011 г., с което
е назначен като синдик Веселин Луканов Банков.
11669
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. № 2248/2006 вписва промени за „Вкусен
свят“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружест
вени дяла от Виктор Леонидович Гаврилюк на
Жоржета Георгиева Николова; заличава като
съдружник Виктор Леонидович Гаврилюк; вписва
като съдружник Жоржета Георгиева Николова;
вписва нов дружествен договор.
14696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 1370/2006 вписва промени за „Мариус
Педерсен“ – ЕАД: вписва промяна на наименова
нието на едноличния собственик на капитала на
„Мариус Педерсен/Веолия Мильосервиз холдинг“
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Ей Ес, Дания; заличава като член на съвета на
директорите Кристиан Мьолер; вписва като член
на съвета на директорите Милан Пав.
14697
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 10.I.2008 г. по ф.д. № 4059/2006
вписва прекратяването на „Велбъжд 98“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 45, салон „Ем
Джи“, и го обявява в ликвидация с ликвидатор
Мая Делчева Илиева и със срок за ликвидацията
6 месеца считано от датата на обнародване на
поканата до кредиторите в „Държавен вестник“.
14698
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 11663/2001 вписва промени за „Сто
матологичен център Доцент Кисов“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието на „Център
по дентална медицина „Доц. Кисов“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: дейност
като център по дентална медицина с обособена
зъботехническа лаборатория, осъществяване на
неотложна и специализирана извънболнична
дентална помощ, обща детска и ортопедична
дентална медицина, профилактика, диагностика
и лечение на детални заболявания, зъботехни
ческа дейност и изработване на специализирани
дентални помощни средства и зъбни протези,
търговски сделки, необходими за осъществяваните
дентални дейности и обслужването на пациенти
те, разрешени със закон и непротиворечащи на
ЗЛЗ; вписва актуализиран устав на дружеството.
14699
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 29.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10249/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Медикал експрес“ – АД.
14720
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. № 6217/2004 вписва промени за „Стрийт
фешън груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Николай Генов Димитров
на Димитър Емилов Кетенлиев и 50 дружествени
дяла от Кирил Димитров Георгиев на Димитър
Емилов Кетенлиев; заличава като съдружници
и управители Николай Генов Димитров и Кирил
Димитров Георгиев; дружеството продължава
дейността си като „Стрийт фешън груп“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Емилов Кетенлиев; вписва промяна в
адреса на управление – ж.к. Западен парк, бл. 56,
вх. Б, ет. 3, ап. 10; дружеството ще се управлява
и представлява от Димитър Емилов Кетенлиев;
вписва нов учредителен акт.
14721
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. № 12028/2006 вписва промени
за „Ивел – София“ – ЕООД: заличава като уп
равител Тодор Маринов Палазов; вписва като
управител Игнат Андреев Трайков.
14722
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 273 ТЗ с решение от
12.II.2008 г. по ф.д. № 15498/2006 вписва промени
за „Ассист сервиз БВ“ – ООД: вписа заличаване на
дружеството поради прехвърляне на търговското
му предприятие на „Ассист сервиз“ – ООД (рег.
по ф.д. № 4592/2004 по описа на СГС).
14723
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. № 14563/2006 вписва проме
ни за „Уан – тъч релокейшън сървисис“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружетвени дяла от
Александър Константинов Личев на Луциан Бу
тулеску, на Кристина Едвард Тучнио-Бутулеску
и на Мариела Цолова Манчева; заличава като
съдружник и управител Александър Константинов
Личев; вписва като съдружник Мариела Цолова
Манчева; вписва като управител Кристина Едвард
Тучнио-Бутулеску; премества седалището и адреса
на управление в София, ул. Ястребец 20А, ап. 29;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Кристина Едвард
Тучнио-Бутулеску.
14724
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 27.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3310/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Еви – 91 – Стоичков“ – ООД.
14725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 4867/99 вписва промени
за „Хуан Чиу 1“ – ЕООД: премества адреса на
управление в София, район „Надежда“, ж.к. На
дежда, бл. 248, вх. Г, ет. 4, ап. 80.
14726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 9237/2003 вписва промяна за „Кимко“ – АД:
премества седалището и адреса на управление от
Ямбол, ул. Търговска 164, в София, район „Мла
дост“, ж.к. Младост 3, бл. 307, вх. 3, ет. 6, ап. 85.
14727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.II.2008 г.
по ф.д. № 13486/2006 вписва промени за „Индус
триален и бизнес парк – Айтос“ – АД: вписва
у величение на капитала на дру жеството от
50 000 лв. на 550 000 лв. чрез издаване на 5000
нови поименни акции с номинална стойност
100 лв. всяка една, като част от капитала е вне
сена с непарична вноска – земеделска земя на
стойност 244 693 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
29.VI.2007 г. на Софийския градски съд, по дело
№ 233/2007; вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
6.VIII.2007 г.
14728
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21098/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Авит консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
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Петър Парчевич 32, ет. 4, ап. 12, с предмет на
дейност: консултантска, научноизследователска,
издателска, рек ламна, маркетингова, оценя
ваща, логистична, туристическа, обучаваща,
производствена, търговска, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Атанас Емилов Близнаков, който го
управлява и представлява.
14729
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.III.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2326/94 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Инфо трейд“ – ЕООД.
14730
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
11.I.2008 г. по ф.д. № 10232/99 за вписване на
промени по партидата на „МБН транс“ – ООД:
заличава израза „Вписва прехвърляне на 11 209
дружествени дяла от „Кубо инвестмънтс лимитед“
на Мирослав Иванов Динеков“ и на негово място
вписва „Вписва прехвърляне на 11 209 дружествени
дяла от „Кубо инвестмънтс лимитед“ на Бисер
Любомиров Димитров“.
14731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
22.II.2008 г. по ф.д. № 240/96 вписва промени за
„БИЦ Екомедбио“ – ЕАД: деноминира капита
ла от 51 584 000 лв. на 51 584 лв., разпределен в
51 584 поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една; вписва нов устав съгласно про
токолно решение № РД-21-316 от 3.VII.2007 г. на
министъра на икономиката и енергетиката, уп
ражняващ правата на държавата като едноличен
собственик на капитала.
14732
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.II.2008 г. по ф.д. № 19584/2007 вписва промени
за „Нефтена търговска компания 2007“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на всичките 4330 дружест
вени дяла, съставляващи целия уставен капитал
на дружеството, от „Нефтена търговска компа
ния“ – ЕООД, на „Билдко“ – ООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „Нефтена тър
говска компания“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Билдко“ – ООД (рег.
по ф.д. № 5619/2005 по описа на СГС); заличава
като управител Магдалена Стефанова Тихоло
ва; вписва като управители Димитър Атанасов
Калчев и Самир Искандер Франсис, които ще
управляват и представляват дружеството само
заедно; вписва нов учредителен акт.
14733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.II.2008 г. по ф.д. № 20690/2007 вписва промени
за „Ибър груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1975 дружествени дяла от „Шеки груп“ – ООД,
на „Билдко“ – ООД; вписва като съдружник
„Билдко“ – ООД (рег. по ф.д. № 5619/2005 по
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описа на СГС); дружеството продължава дей
ността си като „Ибър груп“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
14734
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2006 г.
по ф.д. № 12855/2003 вписва промени за „Гео
ленд“ – ЕООД: вписва промяна във фамилното
име на собственика и управител от Жоевска на
Димова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Лили Кирилова Димова на „Крестън Бъл
гария“ – АД; заличава като едноличен собственик
Лили Кирилова Димова; вписва като едноличен
собственик „Крестън България“ – АД (рег. по
ф.д. № 12746/2000 по описа на СГС); премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Неофит Рилски 5, ет. 1;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Лили Кирилова Димова.
14735
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 5.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12550/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Меридиан турс“ – ООД.
14736
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7457/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Байуотър еко – актив“ – ЕАД.
14737
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.II.2008 г.
по ф.д. № 20561/2007 вписва промени за „Балкан
Агрикалчарал“ – ООД: вписва прехвърляне на
3790 дружествени дяла от „Випбилд 2006“ – ЕООД,
на Муханед Н. Абдулах и 4950 дружествени дяла
от „Балкан Агрикалчар“ – ЕООД, на Муханед Н.
Абдулах; заличава като съдружници „Випбилд
2006“ – ЕООД, и „Балкан Агрикалчар“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик Муханед Н.
Абдулах; дружеството продължава дейността си
като „Балкан Агрикалчарал“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
14738
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по
ф.д. № 11667/99 промени за „Вукадинов – Нен
ков“ – ООД: заличава като съдружници и уп
равители А нгел К ирилов Ненков и Пламен
Любомиров Вукадинов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Георги
Михайлов Македонски; дружеството продължава
дейността си като „Вукадинов – Ненков“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 368,
вх. 5, ет. 4, ап. 16; вписва промяна в предмета на
дейност: търговски сделки, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, рекламни, програмни, туристически
услуги, издателска и печатарска дейност, внос и
износ на суровини и стоки, разрешени със закон,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

дейност, търговско представителство и посредни
чество, строителна дейност, импресарски услуги,
сделки с интелектуална собственост, както и
други дейности и услуги, разрешени със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Георги Михайлов Македонски.
14739
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2008 г.
по ф.д. № 8951/2002 вписва промени за „Итием
ме“ – ООД: изключва като съдружник Солиано
Бини; дружеството продължава дейността си като
„Итиемме“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Роберто Прамаджоре, който ще упра
влява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
14740
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6518/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Декосстрой“ – АД.
14741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.II.2008 г. по ф.д. № 12461/2000 вписва промени
за „Кариера Студена“ – ООД: вписва прехвърляне
на 108 дружествени дяла от „Кирхдорфер кийс унд
транспортбетонхолдинг“ – ООД, на „Селекта – Р
пропъртис“ – ЕООД, и 12 дружествени дяла от
Владимир Николай Стоянов на „Селекта – Р
пропъртис“ – ЕООД; заличава като съдружни
ци „Кирхдорфер кийс унд транспортбетонхол
динг“ – ООД, и Владимир Николай Стоянов;
вписва като едноличен собственик „Селекта – Р
пропъртис“ – ЕООД; дружеството продължава
дейността си като „Кариера Студена“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
14742
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 30.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10378/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Формопласт 98“ – АД.
14743
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. № 15729/98 вписва промени за
„Бела плюс“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Даниел Николаев Лечев;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Ем Ви Еф“ – АД (рег. по ф.д. № 13329/2007 по
описа на СГС); вписва прехвърляне на 100 % от
дяловете чрез апорт в „Ем Ви Еф“ – АД; вписва
нов учредителен акт.
14744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 10770/99 вписва промени
за „Дзин Синг – 99“ – ООД: премества адреса
на управление в София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда, бл. 244, вх. В, ет. 2, ап. 51.
14745
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 1.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13896/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бовар консулт“ – ЕООД.
14746
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 20.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12048/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Г и П Инженеригова група“ – ООД.
14747
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. № 6735/2003 вписва промени
за „Богарис Бул“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 500 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружесвото, от „Коммерсиа Ак
туасионес Комерсиалес и Де Осио 4“ – ООД, на
„Богарис“ – АД; заличава като едноличен соб
ственик „Коммерсиа Актуасионес Комерсиалес
и Де Осио 4“ – ООД; вписва като едноличен
собственик „Богарис“ – АД; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 505 000 лв. на
2 465 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
14748
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 2.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14042/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Конвой“ – ЕООД.
14749
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13608/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Иммо Бълге
риан Ризортс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 48, ет. 2, ап. 4, с предмет на дей
ност: покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, строителство в страната
и в чужбина, внос, износ, търговия, рекламна,
консултантска дейност, търговско представител
ство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешно- и външнотър
говска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
производство, изкупуване, преработка и търговия
с всякакви, незабранени със закон стоки, ту
ристическа и транспорно-спедиторска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Иванов
Христов и Бахтияр Ниязиев Коналиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 811/96 вписва промени за
„Зора – 5“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 60
дружествени дяла от Анастас Петров Стайков
на Петър Анастасов Стайков; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Анастас Петров Стайков; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Петър Ана
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стасов Стайков; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Петър Анастасов
Стайков; вписва промяна на учредителния акт.
14752
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 1247/97 вписва заличаване на „Инже
нер – консулт – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 58, вх. А, стая 605.
14753
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
редление от 12.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11862/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Гломакс“ – АД.
14754
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.II.2008 г. по ф.д. № 2210/2003 вписва промени
за „Дата Графикс“ – ООД: заличава като съдруж
ник Стефан Жил Дьолае; вписва като съдружник
„Болкан експерт холдинг“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 20987/2007 по описа на СГС); вписва прехвър
ляне на 250 дружествени дяла от Стефан Жил
Дьолае на „Болкан експерт холдинг“ – ЕООД;
вписва нов дружествен договор.
14755
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 23.I.2008 г. по ф.д. № 14065/2004
вписва прекратяването на „Чопра кансълт ин
тернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Юри Ве
нелин 1, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор
Светла Константинова Константинова-Лазарова
и със срок за ликвидацията 6 месеца.
14756
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с опреде
ление по ф.д. № 6859/2006 вписа промяна за
„Мара – Дисо“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от с. Равда, община
Несебър, област Бургас, ул. Васил Левски 26, в
София, ул. Майор Юрий Гагарин 15.
14757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.II.2008 г. по ф.д. № 29136/92 вписва промени
за „Ксерокс България“ – ЕООД: заличава като
управител Алексей Юриевич Лобанов.
14758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.V.2007 г.
по ф.д. № 27599/93 вписва промени за „Ви-Веста
инвест“ – АД: заличава досегашния състав на
съвета на директорите; вписва нов съвет на ди
ректорите в състав: Виктор Ангелов Серов – пред
седател, „Ви-Веста холдиг“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 7458/90 по описа на СГС), представлявано от
Георги Крумов Стоилов – заместник-председа
тел, и „Ви-Веста инженеринг“ – АД (рег. по ф.д.
№ 27598/93), представлявано от Георги Пенев
Стойков; вписва преизбиране на Георги Пенев
Стойков за изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от председателя на съвета на
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директорите Виктор Ангелов Серов и изпълни
телния директор Георги Пенев Стойков заедно
и поотделно.
14759
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 14.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 27599/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ви-Веста инвест“ – АД.
14760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 27598/93 вписва промени
за „Ви-Веста инженеринг“ – АД: заличава Румен
Иванов Иванов като представител на „Ви-Веста
холдинг“ – ЕАД, в съвета на директорите.
14761
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. № 5968/96 вписва промени за
„Вереда“ – ООД: вписва промяна във фамилното
име на съдружника и управител Вера Светосла
вова Василева на Вера Светославова Шандел;
вписва нов дружествен договор.
14762
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. № 5975/96 вписва промени
за „Едрина“ – ООД: вписва увеличение на капи
тала на дружеството от 5000 лв. на 801 000 лв.,
увеличен с вземания на стойност 796 000 лв.,
съгласно съдебно-техническа оценителна екс
пертиза, приета с определение от 12.XI.2007 г.
на Софийския градски съд по дело № 327/2007;
вписва актуализиран устав на дружеството.
14763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.II.2008 г. по ф.д. № 13033/96 вписва промени
за „Балканфон“ – ЕООД: заличава като едно
личен собственик Веселин Стефанов Добрев;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Ем Ви Еф“ – АД (рег. по ф.д. № 13329/2007 по
описа на СГС); вписва прехвърляне на 100 % от
дяловете чрез апорт в „Ем Ви Еф“ – АД; вписва
нов учредителен акт.
14764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 96/2008 вписва промяна за „Унимепро
и Ко“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от Варна, ул. Граф Игнатиев 33,
в София, район „Триадица“, бул. Витоша 180,
ет. 5, офис 8А.
14765
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 14.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18497/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Финансова къща „Евър“ – АД.
14766
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
17.II.2003 г. по ф.д. № 27461/93 по партидата на
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„ЛТТ – 91“ – ООД, относно адреса на управление
„ж.к. Овча купел, бл. 408, вх. А, ап. 23“ да се чете
„ж.к. Овча купел, бл. 408, вх. А, ап. 33“.
14767
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 3.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 27461/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ЛТТ – 91“ – ООД.
14768
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. № 2310/2004 вписва промени за
„Диджитал партнерс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Николай Стоянов
Николов на Ивайло Андреев Иванов; заличава
като съдружник и управител Николай Стоянов
Николов; дружеството продължава дейността си
като „Диджитал партнерс“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Ивайло Адреев Иванов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума,
ул. Смилица 16, вх. Б, ап. 18; дружеството ще се
управлява и представлява от Ивайло Андреев
Иванов; вписва нов учредителен акт.
14769
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.2008 г.
по ф.д. № 12120/2004 вписва промени за „Малага
груп“ – ООД: заличава като съдружник Верка
Кирилова Янина; вписва намаление на капитала
на дружеството от 60 000 лв. на 45 000 лв.
14770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 13798/2006 вписа промяна за „Агро инвест
груп“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от с. Борован, ул. Славко Ценов
11, в София, район „Оборище“, ул. Мърфи 4,
ет. 2, ап. 11.
14771
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 15491/2006 по партидата
на „Ирис Файненшъл Солюшън Сървисис Бъл
гария“ – ЕООД, относно наименованието на
едноличния собственик на капитала, което да
се чете „Инфинас холдинг“ – АД“.
14772
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. № 5842/2006 вписва промени за „България
драй къмпани“ – ООД: вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от Димитър Александров
Димитров на Александър Цветков Димитров;
заличава като съдружник Димитър Александров
Димитров; дружеството продължава дейността
си като „България драй къмпани“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Александър
Цветков Димитров; вписва учредителен акт.
14773
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.II.2008 г. по ф.д. № 20828/2007 вписа в тър
говския регистър акционерно дружество „Нюанс
груп (България)“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Славянска
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35, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: предоставяне
на търговски услуги на пътници с безмитни и
обмитени стоки в самолети и на летища, прис
танища, сухопътни граници, дипломатически
магазини, военни бази в България, търговия на
дребно в България, вкл., но не ограничена до
летища, предоставяне на пътниците на услуги,
свързани с храна и напитки, в България, вкл., но
не ограничено до летища, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, при
спазване на всички приложими разрешителни и
лицензионни режими. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 500 000 лв., разпеделен в
500 000 поименин акции с право на глас с но
минална стойност 1 лв. всяка една, със съвет на
директорите с 2-годишен мандат, състоящ се от
5 членове, в състав: Карло Бернаскони – предсе
дател, Петър Стоянов Цветков – зам.-председател,
Жан-Пол Боннел, Криситан Хайнрих Щегеман
и Неделчо Благоев Стефанов – изпълнителен
член, и се представлява от изпълнителния член
Неделчо Благоев Стефанов.
14774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20865/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Иван Рил
ски“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Георги Бенковски
37, с предмет на дейност: покупка, продажба,
търговия с недвижими имоти и стоки, сделки с
недвижими имоти, развитие на проекти, сделки
на търговско представителство и посредничест
во на местни и чуждестранни лица в страната,
както и консултантска дейност в областта на
недвижимите имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 340 000 лв., със
съдружници Адрианус Йоханес ван дер Хайдън,
Ноел Теодор Матю Кийс, Корнелис Йоханес Хи
лехонда Мария де Конинг, Кейт Ричард Зоун и
Юрхен Слаютър и се управлява и представлява
от управителя Ноел Теодор Матю Кийс.
14775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16/2008 вписа промяна за „ЛП“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий, бл. 12,
ап. 9, в София, район „Лозенец“, ул. Добър юнак 8.
14776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17687/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Даян проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон,
бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
проучване, проектиране, реставрация, контрол,
консултации, експертизи, градоустройствени
разработки, управление на проекти, интериор,
екстериор, дизайн, художествено-приложна дей
ност, посредничество, реклама, образователна,
преводаческа и публицистична дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Данка Янчева Василева, която го управлява и
представлява.
14777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21217/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Жоки комерсиал“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление София, район „Красно село“,
бул. Генерал Скобелев 77, вх. Б, ет. 6, ап. 18, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с хранителни стоки, алкохол, цигари, захарни
изделия, внос и износ, туризъм и хотелиерство,
рекламна и маркетингова дейност, посредни
чество, агентство и представителство на наши
и чуждестранни фирми, частни лица, всякаква
друга дейност, разрешена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Живко Климентов Ковачев, който го управлява
и представлява.
14778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 10333/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Тал – био
фюъл“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Нови Искър“, кв. Курило, ул.
Жеравна 19, с предмет на дейност: преработка
на нефтени продукти, екологични проучвания,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ави Лешем
и Хаим Алкоби и се управлява и представлява
от Ави Лешем.
14779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20304/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Консорциум
Лирекс БГ – Индекс – България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 54, ет .1, с предмет
на дейност: участие в процедури за възлагане
на обществени поръчки, както и сключване и
изпълнение на договори по обществени поръчки
съгласно разпоредбите на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Лирекс БГ“ – ООД,
и „Индекс – България“ – ООД, и се управлява
и представлява от Димитринка Иванова Илиева
и Любомир Илиев Атанасов заедно и поотделно.
14780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20900/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Кондоско“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул.
Генерал Тотлебен 2А, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка и продажба, маркетинг, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, вътрешна и външна търговия, сделки с
интелектуална собственост и недвижими имоти,
производство и покупко-продажба на всякакви
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионерска,
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спедиторска, превозна, складова, лизингова дей
ност и дейност на търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рек ламни, информационни, прог рамни, им
пресарски и други услуги, покупка и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Делян Тодоров Гривишки, който го управлява
и представлява.
14781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20253/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Клас
Проджект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Чумерна
36, ет. 3, ап. 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,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, проучване, по
купка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски
сделки и всякаква друга търговска дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стоян Николов Чилов, който го
управлява и представлява.
14782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 53/2008 вписа промяна за „Корал 15“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Силистра в София, район „Оборище“, бул.
Дондуков 5, партер.
14783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 11/2008 вписа промяна за „Сервиз
груп“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Варна, ул. Граф Игнатиев 17,
офис 5, в София, кв. Овча купел, бл. 33Г, вх. В,
ет. 4, ап. 65.
14784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 24/2008 вписа промяна за „Зърнопроизводство
Левски“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от гр. Левски, ул. Ал. Стамболий
ски 1, в София, район „Слатина“, ул. Хемус 16Б.
14785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 69/2008 вписа промяна за „Ода“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Етрополе, кв. 90, бл. 1, ет. 1, ап. 1, в София,
район „Красно село“, бул. Гоце Делчев 29.
14786
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 20.IX.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 19940/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Астарта 21“ – АД.
14787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.II.2008 г. по ф.д. № 5233/2000 вписва промени
за „Р.П.А.99“ – ООД: вписва прехвърляне на 125
дружествени дяла от „Руно – комерс 96“ – ООД,
на Фабио Бамбаджони; заличава като съдружник
„Руно – комерс 96“ – ООД; вписва като съдружник
Фабио Бамбаджони.
14788
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 02.08.2006 г.
по ф. д. № 18497/92 вписва промени за „Финансова
къща Евър“ – АД: вписва промяна в предмета
на дейност: дружеството извършва следните ин
вестиционни услуги и дейности на територията
на Република България и в чужбина: приемане
и предаване на нареждания във връзка с ценни
книжа, вкл. посредничество за сключване на
сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на
нареждания за покупка или продажба на ценни
книжа за сметка на клиенти, предоставяне на
заеми за извършване на сделки с ценни книжа,
при условие че лицето, което предоставя заема,
участва в сделката при условия и по ред, опре
делени с наредба, управление в съответствие
със сключен с клиента договор на индивидуален
портфейл, включващ ценни книжа, по собствена
преценка без специални нареждания на клиен
ти, сделки за собствена сметка с ценни книжа,
предоставяне на индивидуални инвестиционни
консултации на клиент по собствена инициатива
или по искане на клиента по отношение на една
или повече сделки, свързани с ценни книжа, по
емане на емисии ценни книжа и/или предлагане
за първоначална продажба на ценни книжа при
условията на безусловно и неотменимо задълже
ние за записване/придобиване на ценни книжа за
собствена сметка, както и услуги, свързани с тази
дейност, предлагане за първоначална продажба
на ценни книжа без безусловно и неотменимо
задължение за придобиване на ценните книжа за
собствена сметка, както и услуги, свързани с тази
дейност, съхраняване и администриране на ценни
книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска
дейност (държане на ценни книжа и на пари на
клиенти в депозитарна институция) и свързаните
с нея услуги, като управление на постъпилите
парични средства/предоставените обезпечения,
консултации на дружества относно капиталовата
структура, промишлената стратегия и свързани
с това въпроси, както и консултации и услуги,
свързани със сливания и покупка на предприя
тия, сделки с чуждестранни средства за плащане,
доколкото те са свързани с предоставяните ин
вестиционни услуги, инвестиционни изследвания
и финансови анализи или други форми на общи
препоръки, свързани със сделки с ценни книжа,
дружеството извършва и сделки с чуждестранни
средства за плащане съгласно лиценз (от БНБ)
при условията и по реда на законодателството;
предмета на дейност дружеството ще осъществява
въз основа на разрешение (лицензия), издадена
от Българската народно банка в съответствие с
разпоредбите на Валутния закон и Наредба № 26
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за разрешенията (лицензиите), издавани от БНБ,
а като инвестиционен посредник – и въз основа
на лицензия, издадена от Комисията за финансов
надзор в съответствие със Закона за публично
предлагане на ценни книжа.
14832
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 4.ІІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 10419/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Институт по металолеене и леярски
технологии“ – АД.
14833
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 9590/2003 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„3 Ада Нет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Цанко
Церковски 60, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, продажби
на изплащане, отдаване под наем, производство
и сервиз, проектиране, разработка, доставка на
място, инсталация, настройки и поддържане на
преносими компютри, компютърни системи и
мрежи, копирни машини, факс апарати, принтери,
скенери, цифрови фотоапарати и други периферни
апарати и устройства, аксесоари и консумативи
за тях, програмни продукти, информационни
системи и дру ги информационни прод у кти,
офисоборудване и обзавеждане, комуникаци
онна, телевизионна и аудио-визуална техника,
транспортна, промишлени, селскостопанска и
битова техника, представителство, дистрибуция,
консултантска, посредническа, транспортно-спе
диторска, складова, туристическа, строителна,
издателска, предпечатна, маркетингова, дизай
нерска и рекламна дейност, както и всякаква
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пенка Илиева Рангелова
и се управлява и представлява от управителя
Спас Митов Рангелов.
14834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ІІ.2006 г. по ф. д. № 9590/2003 вписва промени
за „3 Ада Нет“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Евлоги Георгиев 41Б, вх. Б, партер, вляво;
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Пенка Илиева Рангелова на Спас Митов Рангелов;
заличава като едноличен собственик на капитала
Пенка Илиева Рангелова; вписва като едноличен
собственик на капитала Спас Митов Рангелов;
вписва нов учредителен акт.
14835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 5516/2006 вписа промяна за „Винеа“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от гр. Сапарева баня, Градски площад 1, София,
ж. к. Симеоново, ул. 74 № 37.
14836
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14837
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14838
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14839
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14840
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14841
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.ІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2001 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14842
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 22.02.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11987/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2000 г. на „Месер България“ – ЕООД.
14843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21194/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Скай Бълга
рия – експорт-импорт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“,
ул. Петър Панайотов 22, с предмет на дейност:
експорт и импорт на стоки, вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промиш
лени, хранителни, селскостопански и стоки за
бита, посреднически и комисионерски услуги,
търговско представителство, покупко-продажба
на недвижими имоти и управлението им, посред
ничество и агентство на местни и чуждестранни
лица, както и всякаква друга дейност, незабра
нена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Тодоров Каракитуков и Тауфик Ибрахим, който
го управлява и представлява.
14844
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21127/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Велси 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Павлово, ул. Иван Суса
нин 5, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, производствена дей
ност, консултантски услуги, рекламна, складова
дейност, маркетинг и всякаква друга дейност, не
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Веселин Димитров Николов, който
го управлява и представлява.
14845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 144/2008 вписа промяна за „Места пропърти
мениджмънт“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Гоце Делчев, ул.
Александър Стамболийски 11, в София, район
„Триадица“, ул. Гургулят 31.
14846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19559/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Енерджи
Ин“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Възраждане“, ул. Георг Ва
шингтон 41, с предмет на дейност: изграждане
и експлоатиране на съоръжения за производство
на електрическа и/или топлинна енергия от кон
венционални и възобновяеми енергийни източ
ници, производство и продажба на електрическа
и/или топлинна енергия от конвенционални и
възобновяеми енергийни източници, разработване
и реализация на други инвестиционни проекти
в страната и в чужбина, покупко-продажба на
стоки и други вещи в обработен и/или необра
ботен вид, както и всякаква друга дейност и/
или услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 30 000 лв., със
съдружници „Аквавенто Холдинг“ – ООД, Ав
стрия, и „Екоенерджи БГ“ – ООД (рег. по ф. д.
№ 7542/2005 по описа на СГС), и се управлява и
представлява от Ханес Таубингер и Стоян Савов
Шопов заедно.
14847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19765/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „И
Джи Ес Си проджектс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. 11 август 1, с предмет на дейност: консултант
ски и посреднически услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем или собствено ползване, управление на
недвижими имоти, импорт и експорт, рекламна
дейност, транспортна дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Енцо Гацо,
който го управлява и представлява.
14848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 23/2008 вписа промяна за „Леганца“ – ЕООД:
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премества седалището и адреса на управление
от Варна, ул. Стефан Караджа 39, в София, ж. к.
Стрелбище, ул. Нишава 123, ап. 12.
14849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 10/2008 вписа промяна за „АКБ – Кон
сорциум“ – АД: премества седалището и адреса
на управление от гр. Елхово, ул. Александър
Стамболийски 170, в София, район „Изгрев“, ул.
Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 10.
14850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 1218/2000 вписва промени за „Диема
Вижън“ – ЕАД: заличава като членове на съвета
на директорите Клаес Харалд Ериксон и Ирена
Иванова Тодорова; вписва като членове на съвета
на директорите Лоранс Д’Ау и Йонас Константин
Константинов; вписва като председател на СД и
изпълнителен директор Лоранс Д’Ау; вписва съвет
на директорите в състав: Дидие Жорж Филип
Щосел, Анатоли Владев Белчев – зам.-председател
и изпълнителен директор, Лоранс Д’Ау – пред
седател и изп. директор, и Йонас Константин
Константинов; дружеството ще се представлява
от изпълнителните директори Анатоли Владев
Белчев и Лоранс Д’Ау, както следва: за сделки на
стойност под 2000 евро всеки от изпълнителните
директори има право да представлява дружеството
самостоятелно; за сделки на стойност над 2000
евро дружеството се представлява заедно от два
мата изпълнителни директори; вписва променен
устава на дружеството.
14851
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 04.03.2008 г.
по ф. д. № 10319/2004 вписва промени за „Витания
Фарма“ – ООД: заличава като съдружник и упра
вител Тотка Събчева Аврамова и като съдружник
Велизар Сабинов Руженов; вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Тотка Събчева Аврамова на
Виолета Божидарова Руженова и 49 дружествени
дяла от Велизар Сабинов Руженов на Виолета
Божидарова Руженова; дружеството продължава
дейността си като „Витания Фарма“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Виолета Божидарова Руженова;
вписва промяна в предмета на дейност: търговия
на дребно с лекарства и препарати; дружество
то ще се управлява и представлява от Виолета
Божидарова Руженова; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
14852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 16446/2006 вписа промяна за „Носфера
тос“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Тетевен, ул. Иван Вазов 34, в
София, район „Младост“, ж. к. Младост 3, бл. 367,
вх. 3, ет. 6, ап. 16.
14853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.01.2008 г. по ф. д. № 1456/96 вписва промени
за „Веко – 96“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Константин Симов Беров на
Венцислав Константинов Беров; заличава като
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съдружник и управител Константин Симов Беров;
вписва като съдружник и управител Венцислав
Константинов Беров; вписва нов дружествен
договор; дружеството ще се управлява и пред
ставлява от Венцислав Константинов Беров и
Виолета Траянова Берова заедно и поотделно.
14854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.02.2008 г. по ф. д. № 10036/97 вписва промени
за „Майсторски риболов“ – ООД: вписва увеличе
ние на капитала от 5000 лв. на 350 300 лв., като
част от увеличението на капитала е извършено
с непарична вноска – недвижим имот на стой
ност 245 300 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
21.12.2007 г. на Софийския градски съд по дело
701/2007; вписва нов дружествен договор.
14855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.12.2007 г.
по ф. д. № 13195/99 вписва промени за „Креми
ковци – Рудодобив“ – АД: премества адреса на
управление в София, район „Кремиковци“, кв.
Ботунец.
14856
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 02.07.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3956/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Франке България“ – ЕООД.
14857
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.12.2007 г.
по ф. д. № 10846/2001 вписва промени за „Комп’акт
партньор за проекти“ – ООД: вписва прехвърляне
на 18 дружествени дяла от Мирослава Станоева
Ковачева на Цветелина Алексиева Алексиева
и 12 дружествени дяла от Мирослава Станоева
Ковачева на Надя Николова Станчева; заличава
като съдружник Мирослава Станоева Ковачева;
вписва нов дружествен договор.
14858
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 26.03.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 9851/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лимекс тойс“ – ЕООД.
14859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21025/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Крис – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Хрис
то Ботев 8, с предмет на дейност: маркетинг,
търговия със стоки, търговско представителство
и посредничество, финансови и консултантски
услуги, внос и износ, транспорт, строителство,
туризъм, реклама, хотелиерство, ресторантьор
ство, всякакви услуги, сделки с недвижими имо
ти, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Христос Стергиос Вавурас, който го
управлява и представлява.
14860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18781/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Кърджиев стил“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Па
риж 4, ет. 4, с предмет на дейност: проектиране
на жилищни, промишлени и обществени сгради
и на строителни конструкции, упражняване на
технически контрол, техническо изчертаване,
уебдизайн и компютърни презентации, търговско
представителство и посредничество, търговия с
недвижими имоти, производство и търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, проуч
ване и анализ, консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Милена Василева Кърджиева, която го управлява
и представлява.
14861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.02.2008 г.
по ф. д. № 8600/92 вписва промени за „Фърст
файненшъл“ – АД: премества седалището и ад
реса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Траянови врата 10.
14862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.02.2008 г.
по ф. д. № 4773/2003 вписва промени за „Уни
Кредит ауто лизинг“ – ЕООД: вписва промяна
в наименованието на едноличния собственик
„Ейч Ви Би Хеброс лизинг“ – АД, на „УниКредит
Лизинг“ – АД.
14863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 с определение по ф. д.
№ 43/2008 вписа промяна за „Анжели“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Асеновград, област Пловдив, ул. Рилска 72,
в София, район „Красно село“, ж. к. Славия, ул.
Хайдушко изворче 18, бл. 41, вх. В, ет. 5, ап. 15.
14864
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.02.2008 г.
по ф. д. № 6373/2007 вписва промени за „Нам
Интернационал“ – ООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Угур Гургут на Сейфуллах
Саръгюл; 1 дружествен дял от Окан Севим на
Теврат Сенджап; 1 дружествен дял от Хикмет
Селчук на Харун Калъч; 1 дружествен дял от
Ибрахим Касап на Нихат Сенджап; 1 дружествен
дял от Мехмет Гюл на Демет Ерер; заличава като
съдружници Угур Гургут, Окан Севим, Хикмет
Селчу, Ибрахим Касап и Мехмет Гюл; вписва
като съдружници Сейфуллах Саръгюл, Теврат
Сенджап, Харун Калъч, Нихат Сенджап и Демет
Ерер; вписва нов дружествен договор.
14865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.12.2007 г. по ф. д. № 8097/2001 вписва промени
за „Ла Сапиенца“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
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50 дружествени дяла от Алесандро Дал Белло на
„Голдън сити“ – А.Д., и 50 дружествени дяла от
Марияджулия Биадене на „Голдън сити“ – А.Д.;
заличава като съдружници Алесандро Дал Белло
и Марияджулия Биадене; дружеството продължава
дейността си като „Ла Сапиенца“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик „Голдън сити“ – А.Д.,
Люксембург (вписано под № 127703 в търгов
ския и дружествен регистър на Люксембург);
дружеството ще се управлява и представлява от
Марияджулия Биадене.
14866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19189/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„РВ консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Кокиче
8, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, хотелиерска, туристиче
ска, рекламна дейност, транспортна дейност в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, дърводобив
и дървообработка, както и всякаква друга не
забранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Руменов Вътков,
който го управлява и представлява.
14867
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 25.10.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8968/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Инкофудс“ – ООД.
14868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.01.2008 г. по ф. д. № 11607/2007 вписва промени
за „Соурай и Куин“ – ООД: заличава като съдруж
ник и управител Франсис Ксавие Базил Куин;
вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от
Франсис Ксавие Базил Куин на Ендрю Дейвид
Соурай; дружеството продължава дейността си
с променено наименование „Соурай“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Ендрю Дейвид Соурай, който ще управлява и
представлява дружеството.
14869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 474/2005 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Плейграунд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 17, вх. 1,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, производство, търговско пред
ставителство и посредничество, ресторантьорска,
хотелиерска, рекламна, информационна дейност
и програмни услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, ремонтни дейности, железарски
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услуги, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, лизинг, внос и износ на стоки, вътрешен
и международен туризъм, туроператорство, селско
стопанство и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Христо Стоянов Коцев, Ивайло Стоянов Коцев
и Даниела Сотирова Йорданова и се управлява
и представлява от Христо Стоянов Коцев.
14870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.07.2006 г. по ф. д. № 2326/94 вписва промени за
„Инфо трейд“ – ЕООД: вписва нов устав съгласно
протоколно решение на едноличния собственик
от 20.07.2006 г.
14871
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 05.07.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 17878/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Биад – С“ – ООД.
14872
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 15.12.2007 г. по ф.д. 2478/2000
вписва прекратяването на „Дата – БГ“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Божидар
Иванов Аршинков и със срок за ликвидацията
6 месеца.
14873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 159/2008 вписа промяна за „А ванти
ойл“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Горна Оряховица в София, район
„Изгрев“, бул. Драган Цанков 36, международен
търговски център „Интерпред“, офис А.
14874
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.01.2008 г.
по ф. д. № 13038/2003 вписва промени за „Ем
Джей секюрити“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Морис Халил Джабра на
Жослин Морис Джабара; заличава като едноличен
собственик на капитала Морис Халил Джабра;
заличава като управител Джозеф Маурис Джабра;
вписва като едноличен собственик на капитала
Жослин Морис Джабара; вписва като управител
Жозеф Абдо Фегали; вписва промяна в предмета
на дейност: външна и вътрешна търговска дейност,
производство и реализация на стоки и услуги,
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица (без процесуал
но), маркетингови проучвания, консултантска,
брокерска, спедиторска и транспортна дейност,
търговско посредничество и предприемачество,
рекламна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закона; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Жозеф Абдо Фегали.
14875
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф. д. № 20545/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „РА – 2008“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Триадица“, ул. Цар Самуил 28, ет. 2, ап. 7, с
предмет на дейност: ресторантьорство, търговия
на едро и дребно с вносни стоки и стоки от мест
но производство, внос и износ, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска, рекламна, транспортна и
лизингова дейност, както и всякаква друга дей
ност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Росен Петков Иванов,
който го управлява и представлява.
14876
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 10.07.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15545/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Глобъл инвест холдинг“ – ООД.
14877
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.12.2007 г.
по ф. д. № 6977/2003 вписва промени за „Сойкан
България“ – ООД: заличава като съдружници
Джемил Кандемир, Халил Йюджесой, Турция,
Вейсел Ешит, Йълмаз Кутай, Сюлейман Йеши
люрт, Ахмет Демирер, Рамазан Билги и Адем
Гюзелел; вписва прехвърляване на 1 дружествен
дял от Йълмаз Кутай на Мустафа Саръгюл;1
дружествен дял от Вейсел Ешит на Мустафа Са
ръгюл; 1 дружествен дял от Сюлейман Йешилюрт
на Невзат Шенджан; 1 дружествен дял от Адем
Гюзелел на Невзат Шенджан; 1 дружествен дял от
Рамазан Билги на Невзат Шенджан; 1 дружествен
дял от Халил Йюджесой на Мустафа Саръгюл; 1
дружествен дял от Джемил Кандемир на Сойкан
Айхан; 1 дружествен дял от Ахмет Демирер на
Невзат Шенджан; 7 дружествени дяла от Сойкан
Айхан на Мустафа Саръгюл; 7 дружествени дяла
от Сойкан Айхан на Невзат Шенджан; вписва
нов дружествен договор.
14878
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 6210/2006 вписва промени за „Ем Джи
и партньори“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Милена Станимирова
Илиева на Веселин Стаменов Попов; заличава
като едноличен собственик и управител Милена
Станимирова Илиева; вписва като едноличен
собственик и управител Веселин Стаменов Попов;
вписва изменение в учредителния акт.
14879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение от 5.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 6645/99 вписва
промени за „Аржентвиу – България“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Лозенец“, ул. Елин връх 8, в
Берковица, област Монтана, ул. Александровска
10; заличава като управители Мануел Алберто
Сукет Мартинес и Ралица Любомирова Василе
ва; вписва като управител Елои Рамон Гарсия
и Юлиян Бориславов Иванов; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Елои Рамон Гарсия и Юлиян Бориславов Иванов
заедно и поотделно.
14880
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ІІІ.2008 г.
по ф. д. № 6998/2003 вписва промени за „Джене
рал Адвайс и трейд.Ко“ – ООД: премества адреса
на управление от пл. България 1, Национален
дворец на културата – административна сграда,
ет. 3, на ул. Шести септември 1, ет. 2; вписва
актуализиран дружествен договор.
14881
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 15729/98 вписва промяна
за „Бела плюс“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ж. к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7.
14882
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 396/89 вписва промени за „Акустична
техника“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Бистра Борисова Гаврилова; впис
ва като член на съвета на директорите Марта
Гаврилова.
14883
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14350/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2007 г. на „Перла турист“ – АД.
16286
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14350/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Перла турист“ – АД.
16287
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14350/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Перла турист“ – АД.
16288
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14350/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Перла турист“ – АД.
16289
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 6.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14350/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г. на „Перла турист“ – АД.
16290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 13769/2004 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Вълков – проект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Западен парк, бл. 137, вх. Б, ет. 3, ап. 25, с
предмет на дейност: проучване, проектиране и
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строителство на жилищни и нежилищни сгради
и съоръжения, производство и търговия със стро
ителни материали, изделия, строителен инвентар
и строителна техника, всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Камен Васи
лев Вълков, който го управлява и представлява.
16291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 137/2003 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Д.В. Дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Проф. Н.
Михайлов 6, с предмет на дейност: импресарска
дейност, дизайн, предпечат, печат, посреднически
и комисионерски услуги, както и други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Васил Димитров Димит
ров и се управлява и представлява от управителя
Марчела Симеонова Димитрова.
16292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.VII.2008 г. по ф.д. № 30565/92 вписва промени
за „Венбултрейд“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Никифор Стефанов
Аврамов на Виктор Емилов Михайлов; заличава
като съдружник и управител Никифор Стефанов
Аврамов; вписва като съдружник Виктор Емилов
Михайлов; вписва нов дружествен договор.
16293
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 7.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3583/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „М – Елмаз“ – ООД.
16294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.IX.2006 г.
по ф.д. № 11573/2005 вписва промени за „България
сервиз груп“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Златко Венков Стойнов; вписва
като член на съвета на директорите Михаил
Борисов Киров.
16295
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 8.Х.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6500/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Стоун груп“ – ООД.
16296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 669/2008 вписва промени за „Демисвет“ – ЕАД,
в регистъра за търговски дружества във връзка
с постановено решение на Пловдивския апела
тивен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8,
ет. 1, офис 1, в София, район „Лозенец“, ул. Кожух
планина 10, ап. 11.
16297
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 7880/2007 вписва промени за „Вероника
801“ – ЕООД, във връзка с постановено реше
ние на Варненския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Софроний Врачански 39, вх. В, ап. 21, в София,
район „Витоша“, ул. Лазарполе 1.
16298
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. № 2956/2005 вписва промени
за „Ню Дженърейшън“ – ООД: вписва прехвър
ляне на 50 дружествени дяла от Керка Радкова
Мавроматис на Петър Тодоров Ганчев; заличава
като съдружник и управител Керка Радкова Мав
роматис; вписва като съдружник Петър Тодоров
Ганчев; вписва като управители Петър Тодоров
Ганчев и Сотириос Константинос Мавроматис;
дружеството ще се управлява и представлява от
Петър Тодоров Ганчев и Сотириос Константинос
Мавроматис заедно и поотделно.
16299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.III.2008 г. по ф.д. № 2956/2005 вписва промени за
„Ню Дженърейшън“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Петър Тодоров Ганчев
на Керка Радкова Мавроматис; заличава като
съдружник Петър Тодоров Ганчев; вписва като
съдружник Керка Радкова Мавроматис; заличава
като управители Сотириос Константинос Мавро
матис и Петър Тодоров Ганчев; дружеството ще
се управлява и представлява от Керка Радкова
Мавроматис; вписва нов дружествен договор.
16300
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 16.IX.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6096/96 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Ин Тайм“ – ООД.
16301
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 16.IX.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6096/96 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Ин Тайм“ – ООД.
16302
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 16.IX.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6096/96 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „Ин Таймс“ – ООД.
16303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 11948/2001 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Здраве
95“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, кв. Хаджи Димитър,
ул. Липранди, бл. 107, вх. В, ет. 5, ап. 68, с пред
мет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспортни и спедиционни услуги в
страната и в чужбина, търговско представител
ство, посредничество и агентство на български
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и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, комисионна, складова и
лизингова дейност, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, маркетингова дейност,
импресарска, програмна дейност, сделки с инте
лектуална собственост, предприемаческа дейност,
предоставяне на всякакъв вид услуги на физически
и юридически лица, консултантска дейност, както
и всякаква друга търговска и стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Владислав Манолов Цветанов и Тодорка Ганче
ва Стоянова и се управлява и представлява от
Тодорка Ганчева Стоянова.
16304
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
22.V.2006 г. по партидата на дружество с ограни
чена отговорност „Орада“ – ООД, относно името
на управителя, като вместо грешно изписаното
„Хоакин Молина Кабрера“ следва да се чете:
„Хоакин Кабрера Молина“.
16305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14741/2000 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Счетоводна ком
пания „Ресконт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Ген. Гурко
48, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: счетоводни
услуги и данъчни консултации, инженерингови
дейности и услуги, покупка на стоки с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, ин
формационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
стоки и всякакви други сделки и услуги, незаб
ранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Румянка
Драганова Цолова, Светлана Иванова Атанасова
и Елена Иванова Бицова, които го управляват
ирпедставляват заедно и поотделно.
16306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.II.2007 г. по ф.д. № 7032/2003 вписва промени
за „Асад 2003“ – ЕООД: заличава като управи
тел Ради Аднан Шахин; вписва като управител
Румен Людмилов Иванов, който управлява и
представлява дружеството.
16307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11665/2000 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Терн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, ул. Рачка
7, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на недви
жими имоти, строеж и обзавеждане на сгради
с производствено предназначение, изграждане
и въвеждане в експлоатация на високотехно
логични производствени активи, експлоатация,
представителство и управление от чуждо име и
за чужда сметка на производствени активи, от
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даване под наем и продажба на производствени
активи, консултиране на чуждестранни лица във
връзка с управлението, експлоатацията, набира
нето на персонал и счетоводно обслужване на
производствените активи и други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Рон Дов Вахтел, Цви Хаимович, Цви Хаимович,
Нир Залцман и Еял Камус Тахор и се управлява
и представлява от Еял Камус Тахор, който има
право да сключва договори и да извършва сдел
ки на стойност до 10 000 лв.; за суми над тази
стойност е необходимо разрешение от общото
събрание на съдружниците.
16308
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. № 5149/2007 вписва промени
за „Елиа консулт“ – ЕООД: вписва изменение
на учредителния акт на дружеството съгласно
протоколно решение на едноличния собственик
на капитала от 4.XII.2007 г.
16309
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.III.2006 г.
по ф.д. № 2066/2006 вписва промени за „Лъки
Джем 06“ – ЕООД: вписва прехвърляне на пред
приятието на ЕТ „Лъки Джем – Йордан Цвятков“
(рег. по ф.д. № 7530/2003) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Лъки Джем 06“ – ЕООД.
16310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с ре
шение от 31.Х.2008 г. по ф.д. № 8875/97 вписва
промени за „Булукрайн – ММ“ – ООД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 50 000
(неденоминирани) на 5 050 000 (неденоминира
ни) лв.; деноминира капитала на дружеството
от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т. ч. и размера
на дяловете.
16311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 6774/2004 вписва про
мени за „Тех нокар – Билд“ – ЕООД: вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Витоша“, бул. Никола Петков 13; вписва нов
учредителен акт.
16312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.III.2007 г. по ф.д. № 11896/90 вписва промени
за „Ариескомерс“ – ООД: вписва нов дружествен
договор.
16313
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 4.V.2004 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 15087/94 на про
верения и приет годишен счетоводен отчет за
2003 г. на „Адактаинженеринг“ – ООД.
16314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 5287/2003 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Партньори
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управ
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ление София, район „Средец“, ул. Любен Кара
велов 12, ет. 2, с предмет на дейност: обучение,
консултации по фирмено управление, подбор на
персонал, консултантски услуги, изследвания,
посредничество при спорове, издателска дей
ност, хотелиерство, ресторантьорство, покупка
на стоки или други вещи с цел да ги препродаде
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Ди
митрова Коларова и Румен Димитров Минковски
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
16315
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 1.II.2008 г.
по ф.д. № 12864/2007 вписа промяна за „Ел Пи
Консулт 2007“ – ООД: вписва прехвърляне на
2000 дружествени дяла, представляващи 100 % от
капитала на „СП Консулт“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 7812/2001), на „Ел Пи Консулт 2007“ – ООД.
16316
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 опреде
ление по ф.д. № 8699/2007 вписа промяна за
„Ж. Д. Фърст“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Пловдивския окръжен съд за про
мяна на седалището и адреса на управление от
Пловдив, ул. Княз Александър Батенберг 5, ет. 2
(надпартерен), в София, кв. Лозенец, ул. Рилски
езера 11, ап. 12.
16317
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.VIII.2005 г.
по ф.д. № 502/89 вписва прехвърляне на предприя
тието на ЕТ „Телефонсистем – Андрей Енев“, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Андрей Петров Енев на Адриана
Андреева Величкова и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Телефонсистем – Адриана
Величкова“.
16318
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 19.XII.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2765/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Съншайн Холидейс“ – ЕАД.
16319
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 4.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2765/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Съншайн Холидейс“ – ЕАД.
16320
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г.
по ф.д. № 8087/2003 вписва промени за „ПНП
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лимитид“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Пламен Николов Петков
на Валентин Ангелов Андонов; заличава като
едноличен собственик и управител Пламен Ни
колов Петков; вписва като едноличен собственик
Валентин Ангелов Андонов, който го управлява
и представлява.
16321
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2008 г.
по ф.д. № 9254/2007 вписва промени за „Надежда
Миткова“ – ЕООД: вписва промяна на предмета
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва изменения в учредителния акт
на дружеството.
16322
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 30.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8542/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Бултранс кар“ – ЕООД.
16323
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 30.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8542/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Бултранс кар“ – ЕООД.
16324
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 30.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8542/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бултранс кар“ – ЕООД.
16325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
21.V.2009 г. по ф.д. № 5357/96 вписва заличаването
на „Ризон“ – ООД.
16326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.VI.2007 г.
по ф.д. № 5533/2006 вписва промени за „При
ма дивелопмънт“ – АД: вписва като едноли
чен собственик на капитала Филип Стефанов
Фотев; дружеството продължава дейността си
като еднолично акционерно дружество „Прима
дивелопмънт“ – ЕАД; вписва нов устав, приет с
протоколно решение от 29.V.2007 г. на едноличния
собственик на капитала; заличава като членове на
съвета на директорите Васил Георгиев Берберов
и Михаил Генов Кръстев; вписва като членове на
съвета на директорите Здравко Йорданов Бонев
и Стефан Петров Тодоров; дружеството е със
съвет на директорите в състав: Филип Стефанов
Фотев – председател, Здравко Йорданов Бонев
и Стефан Петров Тодоров, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Филип
Стефанов Фотев.
16327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 8458/2005 вписва промени
за „Конверса България“ – ЕООД: заличава като
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управител Евгения Илиева Добридолска; вписва
като управител Нора Чудомирова Добридолска,
която го управлява и представлява.
16328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с ре
шение от 16.V.2009 г. по ф.д. № 15444/93 вписва
промени за „Виел“ – ООД: вписва деноминация
на капитала от 50 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов
дружествен договор съгласно протокол от ОС на
съдружниците от 11.XII.2007 г.
16329
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.2007 г.
по ф.д. № 5356/2006 вписва промени за „Старком
брокер“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 300
дружествени дяла от „Еврохолд България“ – АД
(универсален правоприемник на „Старком хол
динг“ – АД), на Трифон Генчев Грудев; заличава
като едноличен собственик на капитала „Еврохолд
България“ – АД (универсален правоприемник на
„Старком холдинг“ – АД); вписва като едноличен
собственик на капитала Трифон Генчев Грудев;
вписва нов учредителен акт.
16330
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 25.IV.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8099/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Сън травел“ – ЕООД.
16331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 4588/2006 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Рам – спорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. МарияЛуиза 102, Трафик маркет, павилион 9, с пред
мет на дейност: букмейкърска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и
външна търговия, износ, реекспорт, бартерни и
други специфични търговски операции със стоки
и услуги, продажба на стоки от собствено про
изводство, маркетинг, мениджмънт, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми и лица, комисионни,
складови, рекламни и лицензионни сделки, сдел
ки с интелектуална собственост, всякаква друга,
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Росен Асенов
Цветков, който го управлява и представлява.
16332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 12418/2007 вписва промяна за „Ихап
та“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Сливенския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Сливен,
ул. Иречек 18, в София, район „Средец“, ул. Цар
Иван Асен II № 37, ет. 1.
16333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 332/2005 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Джо
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Бек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Студентски“, ж.к. Младост,
бл. 102, вх. 4, ет. 7, ап. 61, с предмет на дейност:
комисионерска дейност, търговия на дребно и
едро с медицински магнито-терапевтични про
дукти, всякакви търговски услуги, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни физически и юридически лица,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, допълнителни туристически услуги, услу
ги в областта на маркетинга и информационното
обслужване, рекламна дейност, други сделки
и дейности, незабранени със закон, предметът
ще се осъществява в страната и в чужбина без
ограничение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Георги Любенов Ковачев,
който го управлява и представлява.
16334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 348/2005 вписва в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Скилтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4,
бл. 425, вх. Г, ет. 7, ап. 86, с предмет на дейност:
търговия и услуги, инженерингова, строителна,
монтажна и ремонтна, транспортна и спедитор
ска, маркетингова, лизингова и информационна
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
представителство (без процесуа лно), превод
и легализация на документи, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с ед
ноличен собственик на капитала и управител
Йордан Валентинов Кръстев, който го управлява
и представлява.
16335
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 19.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9598/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 на „Лимекс Таун“ – ЕАД.
16336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.IV.2009 г. по ф.д. № 7388/99 вписва заличава
нето на „Болкан рисърч“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 31, ет. 3, ап. 9.
16337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 10334/2007 вписа промяна за „Инвер Со
фия“ – ЕООД, в регистъра за търговски дружества
във връзка с постановено решение на Плевенския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Плевен, ул. Васил Левски 120, в
София, район „Средец“, ул. Ив. Денкоглу 42, ет. 2.
16338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
8.IV.2009 г. по ф.д. № 1459/98 вписва заличаването
на „Кремер – София“ – ЕООД и съдружници“, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Крум Попов 45.
16339
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 26.X.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12296/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Хипокапитал“ – АДСИЦ.
16340
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 21.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12296/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Хипокапитал“ – АДСИЦ.
16341

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на Фондацията
за съвременно българско изкуство, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на учредителите на 01.12.2011 г. в 10 ч. в София,
ул. Добружда 5, при следния дневен ред: 1. осво
бождаване на Пламен Павлов Дудов като член
на управителния съвет; 2. приемане на нов член
на управителния съвет; 3. промяна в адреса на
седалището на фондацията; 4. промени в устава
на фондацията; 5. вписване на подлежащите на
вписване обстоятелства в Софийския градски съд.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
11728
4. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб „А-ГИМ“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 01.12.2011 г.
в 13 ч. в София, НСА „Васил Левски“, методи
чен кабинет по гимнастика, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. избор на
председател и управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно независимо от броя на присъст
ващите членове.
11634
10. – Управителният съвет на Българското
дружество по земна механика и геотехническо
инженерство, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 02.12.2011 г. в 17,15
ч. в зала 318 (ректорат) на УАСГ, София, бул.
Христо Смирненски 1, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на дружеството за периода
2005 – 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
избор на управителен съвет и контролен съвет.
11633
11. – Управителният съвет на сдружение
„Международен алианц за развитие“ на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 49, ал. 1 от устава,
както и в изпълнение на решение на УС от
01.09.2011 г. свиква общо събрание на члено
вете на сдружението на 07.12.2011 г. в 18 ч. на
адрес София, район „Люлин“, бул. Джавахарлал
Неру, бл. 715, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за преобразуване чрез
вливане на сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
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„Пийпъл то пийпъл интернешънъл – Пловдив“ в
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Международен
алианц за развитие“, като всички членове на
вливащото се сдру жение стават членове на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Международен
алианц за развитие“; 2. приемане на промени
в устава на сдружение „Международен алианц
за развитие“; 3. доклад относно финансовото
състояние на сдружението и очакваните бъ
дещи разходи с оглед на преобразуването по
т. 1; 4. други. Общото събрание се счита за
законно, ако присъстват половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя
на явилите се членове. Съгласно чл. 51, ал. 3
от устава правото на глас в общото събрание
може да се упражни лично или въз основа на
писмено пълномощно, като едно лице може да
представлява не повече от трима членове на
общото събрание. Преупълномощаване не се
допуска. Писмените материали относно дневния
ред на свиканото общо събрание, включително
проектът за устав, са достъпни за членовете на
адреса на управление на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Канят си всички чле
нове на сдружение „Международен алианц за
развитие“ на насроченото събрание.
11562
10. – Управителният съвет на Българската
професионална танцова асоциация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.12.2011 г. в 11 ч. в НСА – зала хореография
(София, Студентски град, последна спирка на
автобуси 280 и 94), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията; 2. финансов
отчет за периода 01.01 – 31.12.2011 г.; 3. утвър
ждаване на нови членове; 4. приемане на про
ектобюджета за 2012 г.; 5. приемане на програма
за дейността на БПТА през 2012 г. Поканват се
всички членове на асоциацията да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
11458
10. – Управителният съвет на Сдружението на
университетските преподаватели по философия в
България (СУПФБ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2011 г. в
18 ч. на официалния адрес на СУПФБ в София,
ул. Козяк 19, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на УС за дейността на СУПФБ през
изтеклата година; 2. приемане на нови членове на
СУПФБ; 3. утвърждаване на годишния бюджет на
СУПФБ; 4. изработване и утвърждаване на основни
насоки за дейността на СУПФБ; 5. избор на нов
УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11457
11. – Управителният съвет на сдружение
„А-ТЕАМ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.12.2011 г.
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в 12 ч. в седалището на спортния клуб на ад
рес – София, район „Витоша“, бул. Цар Борис
ІІІ № 347, при дневен ред – промяна на устава.
11536
11. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „С. М. Киров“ към Професионалната
гимназия по електротехника и автоматика – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.12.2011 г. в 17 ч. и кани
членовете на сдружението на адрес София, бул.
Овча купел 1, в учителската стая на Професионал
ната гимназия по електротехника и автоматика
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на Училищно
настоятелство „С. М. Киров“ към Професионал
ната гимназия по електротехника и автоматика
за периода от 2007 до 2011 г.; 2. избор на нов УС
на Училищно настоятелство „С. М. Киров“ към
Професионалната гимназия по електротехника и
автоматика; 3. изменения в устава на Училищно
настоятелство „С. М. Киров“ към Професионал
ната гимназия по електротехника и автоматика;
4. разни. Материалите за провеждането на събра
нието са на разположение на членовете в седа
лището на настоятелството – София, бул. Овча
купел 1. 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.
11629
36. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците
и вулканизаторите на гуми – София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 15.12.2011 г. в 13 ч. в салона
на Център за гуми „Европа“, София, бул. Овча
купел 89, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. обсъждане на актуални
проблеми на бранша; 3. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11507
Лилия Михайлова Герасимова – ликвидатор
на Фондация „Андрей Луканов“ (в ликвидация),
София, на основание чл. 35 във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на 15.12.2011 г. в 10 ч. в София, район „Оборище“,
ул. Сан Стефано 7, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение на общото събра
ние относно приемане на баланс към момента
на прекратяване на фондацията; 2. вземане на
решение на общото събрание относно приемане
на доклад на ликвидатора, поясняващ баланса
към момента на прекратяване на фондацията; 3.
вземане на решение на общото събрание относно
приемане на заключителен счетоводен отчет на
Фондация „Андрей Луканов“ (в ликвидация); 4.
вземане на решение на общото събрание относ
но приемането на отчета на ликвидатора Лилия
Михайлова Герасимова; 5. вземане на решение
на общото събрание относно освобождаването
на ликвидатора Лилия Михайлова Герасимова
от отговорност за дейността є, свързана с ликви
дацията на фондацията; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11508
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1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„АДРА – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
15.12.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Цветан Минков
11, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на фондацията; 2. избор на нов състав
на събранието на фондацията; 3. избор на нов
председател на фондацията; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в седалището на фондацията.
11511
12. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство Екип 2004 при Софийската професионална гимназия по туризъм“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание в седалището и адреса на управление
на сдружението в София, район „Оборище“,
бул. Сливница 182, Софийска професионална
гимназия по туризъм, на 15.12.2011 г. в 10 ч. при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
освобождаване на досегашния управителен съвет
и неговите членове и избор на нов управителен
съвет; проект за решение – ОС освобождава до
сегашния управителен съвет и неговите членове
и избира нов управителен съвет в състав съгласно
приетите на гласуването предложения; 2. разни.
Регистрацията за участие в работата на общото
събрание ще се извърши от председателя на
управителния съвет и ще започне от 9 ч., като
ще приключи със започването на събранието.
За участие в работата на събранието членове
те на сдружението и пълномощниците им се
легитимират по предвидения в закона и устава
на сдружението ред. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с устава на
сдружението събранието ще се отложи и проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе колкото и чле
нове да се явят. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
11459
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на железничаря“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на 15.12.2011 г.
в 15 ч. в залата на Клуба на железничаря при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за рабо
тата на клуба за изминалата 2011 г.; 2. доклад за
извършената финансова ревизия.
11615
15. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.12.2011 г. в 13 ч. в София, Сентрал
Парк Хотел, бул. Витоша 106, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет;
2. финансов отчет за 2011 г. и проектобюджет за
2012 г.; 3. програма за дейността на сдружението
през 2012 г.; 4. разни.
11596
12. – Управителният съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2011 г.
в 10 ч. на адрес София, пл. Народно събрание
10, Национален студентски дом, при следния
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дневен ред: 1. избор на председател на УС на
НССОО „АИЕСЕК – България“; 2. гласуване
вот на доверие на кандидатите за членове на УС
на НССОО „АИЕСЕК – България“; 3. промяна
в устава на НССОО „АИЕСЕК – България“; 4.
промяна във вътрешните правила на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 5. освобождаване от
отоворност за мандат 2010/2011 г.; 6. избор на
председател и членове на консултативния съвет
на НССОО „АИЕСЕК – България“; 7. други. 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.
11617
111. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежко сдружение – България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.12.2011 г. в 18 ч. в
София, ул. Кърниградска 2, вх. Б, ет. 4, ап. 8, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра
вителния съвет на сдружението за дейността на
сдружението; 2. финансов отчет на управителния
съвет; 3. приемане на бюджет на сдружението за
2012 г.; 4. избор на членове на управителния съвет
и на нови членове на сдружението; 5. разни. В
случай че не се яви необходимият брой членове,
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита редовно независимо от
броя на явилите се членове.
11613
10. – Националният съвет на БАРОК, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
19.12.2011 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Ки
рил и Методий“ на бул. Васил Левски 88 в София
при следния дневен ред: 1. доклад за работата на
националния съвет и дейността на БАРОК през
периода ноември 2010 – ноември 2011 г.; проект
за решение – ОС приема доклада за работата на
националния съвет и дейността на БАРОК през
периода ноември 2010 – ноември 2011 г.; 2. при
емане на финансов отчет на БАРОК за 2011 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия отчет
на БАРОК за 2011 г.; 3. приемане на бюджет на
БАРОК за 2012 г.; проект за решение – ОС при
ема бюджет на БАРОК за 2012 г.; 4. приемане на
план за действие на БАРОК през 2012 г.; проект
за решение – ОС приема план за действие на
БАРОК през 2012 г. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извършва
между 13 и 14 ч. на 19.12.2011 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Членовете да носят със
себе си документ за платен членски внос.
11631
12. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация на общинските служители в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 19.12.2011 г. в 13 ч. на адрес Со
фия, ул. Бачо Киро 5а, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на сдружението; 2.
промяна на адреса на управление на сдружението;
3. освобождаване на членовете на управителния
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съвет (УС) и контролния съвет (КС), избор и
назначаване на нови членове на УС и КС; 4. из
менение и допълнение на устава. Канят се всички
членове на сдружението или упълномощените им
представители да участват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11632
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „ЛП Супер
спорт“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.12.2011 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението – София, ж.к. Люлин,
бл. 704, вх. Д, ет. 6, ап. 104, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за участие на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „ЛП Супер спорт“
в учредяването на сдружение с нестопанска цел
в обществена полза с наименование „Българска
федерация по джитбол“; 2. разни. Материалите
за общото събрание се намират на разположение
на членовете на сдружението в седалището на
сдружението – София, ж.к. Люлин, бл. 704, вх. Д,
ет. 6, ап. 104. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
11628
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Туристическо дружество Алеко
Константинов – София“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.12.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Козлодуй 8,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на промени
в устава на сдружението и управителните му ор
гани; 2. обсъждане на политиката за развитие на
сдружението; 3. вписване в търговския регистър
на горните обстоятелства; 4. други.
11614
113. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български атомен форум“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на членовете на сдруже
нието на 09.02.2012 г. в 17,30 ч. на адрес – София
1618, ул. Вихрен 10 – сграда на „Риск Инжене
ринг“ – АД, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. приемане на годишните счетоводни отчети на
сдружението; 3. промяна на устава на сдружени
ето; 4. приемане на плана за работа и бюджета
на сдружението за 2012 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11612
15. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Пиргос“, Бургас, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 15.12.2011 г. в 18,30 ч. в Бургас в конферентната
зала на хотел „Мираж“ при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на
сдружението за периода 01.07.2010 – 30.06.2011 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
периода 01.07.2010 – 30.06.2011 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
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2011 г.; проект за решение – ОС приема годиш
ния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им в периода
01.07.2010 – 30.06.2011 г.; проект за решение–ОС
освобождава членовете на съвета на директо
рите от отговорност за дейността им в периода
01.07.2010 – 30.06.2011 г.; 4. освобождаване от
длъжност на членовете на съвета на директо
рите; проект за решение – ОС освобождава от
длъжност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на нови членове на съвета на директорите
за периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г.; проект за
решение – ОС приема предложенията за избор
на нови членове на съвета на директорите за
периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г.; 6. приемане на
изменения в Конституцията на сдружението и в
правилника му; проект за решение – ОС приема
измененията в Конституцията на сдружението и
в правилника му. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
11513
1. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
„Европейски център за интеграция. Консултации
и информация“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.12.2011 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Възраждане 12, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и обсъждане на молбата,
депозирана пред УС на сдружението от Марио
Станчев Станев, за прекратяване на членството
му, респ. и участието му в управителния съвет
на сдружението и вземане на решение относно
посочената молба; 2. възлагане на председателя
на управителния съвет да впише лично или
чрез упълномощено лице в Бургаския окръжен
съд направената промяна. 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.
11563
10. – Управителният съвет на Врачанския
съюз на зърнопроизводителите, Бяла Слатина,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо отчетно събрание на сдружени
ето на 18.12.2011 г. в 10 ч. във Велинград, СПА
хотел „Рич“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. отчетен доклад за дейността на
контролния съвет; 3. промени в устава на сдру
жението; 4. утвърждаване на решението на УС за
приемане и освобождаване на нови членове; 5.
приемане на бюджет и определяне на членския
внос; 6. освобождаване на председателя и чле
новете на управителния съвет; 7. освобождаване
на председателя и членове на контролния съвет;
8. избор на нов управителен съвет и председател
на УС; 9. избор на нов контролен съвет и предсе
дател на КС; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЛЮНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11594
11. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Общо сдружение на арменците
за благотворителност“ – Варна, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле
новете на сдружението на 12.12.2011 г. в 13 ч. в
седалището на сдружението във Варна, ул. Хан
Аспарух 15, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя за дейността му; 2. освобождаване
от отговорност на управителя на сдружението;
3. приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 4. избор на управителен съвет на
сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе на 13.12.2011 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на
членовете в офиса на сдружението във Варна,
ул. Хан Аспарух 15.
11540
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общ арменски благотворителен съюз – Варна“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 14.12.2011 г. в
10 ч. в седалището на сдружението във Варна,
ул. Хан Аспарух 15, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността му;
2. отчет на контролния съвет за дейността му; 3.
освобождаване от отговорност на управителя и
членовете на управителния и контролния съвет
на сдружението; 4. освобождаване на членове на
управителния съвет и контролния съвет и при
емане на нови членове; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 15.12.2011 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на члено
вете в офиса на сдружението във Варна, ул. Хан
Аспарух 15.
11515
61. – Управителният съвет на сдружение „Гав
рош“, Варна, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението на
15.12.2011 г. в 17 ч. в учебната зала на сдружение
„Гаврош“, ул. Войнишка 3А, Варна, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2010 г.; 3. разни. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
11512
19. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Футболен клуб – Костинброд“ – Костинброд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.12.2011 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението – Костинброд, Софий
ска област, ул. 12 април 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за участие на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Костинброд“
в учредяването на сдружение с нестопанска цел
в обществена полза с наименование „Българска
федерация по джитбол“; 2. разни. Материалите
за общото събрание се намират на разположение
на членовете на сдружението в седалището на
сдружението на адрес – Костинброд, Софийска
област, ул. 12 април 1. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при съ
щия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
11627
12. – Управителният съвет на Танцово студио
„Сангре Калиенте“ – Кюстендил, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на УС от 30.09.2011 г.
свиква общо събрание на 16.01.2012 г. в 19 ч. на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 15, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей
ността на ТС „Сангре Калиенте“; 2. финансов
отчет за 2011 г.; 3. проектобюджет за 2012 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11616
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Будокай“, Нова Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбата на
чл. 20, ал. 5, т. 1 от устава свиква общо събра
ние на 12.12.2011 г. в 10,30 ч. в конферентната
зала на СОУ „Иван Вазов“ в Нова Загора при
дневен ред: промяна на седалището и адреса на
сдружението. Общото събрание ще се състои от
делегати, то е законно, ако присъстват делегати,
представляващи повече от половината членска
маса на клуба. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, се предоставят
на адреса на сдружението – ул. Дунав 11. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
11473
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.12.2011 г. в 18 ч. в
зала „Хебър“ на грандхотел „Хебър“ – Пазарджик,
при дневен ред – отчет за дейността на УС за
периода от 01.09.2010 г. до 01.07.2011 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
11514
12. – Управителният съвет на сдружение
„Пийпъл то пийпъл интернешънъл – Пловдив“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 46, ал. 1 от
устава, както и в изпълнение на решение на УС
от 01.09.2011 г. свиква общо събрание на чле
новете на сдружението на 07.12.2011 г. в 18 ч.
в Пловдив, ул. 11 август 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за преобразуване
на сдружението чрез вливането му в сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на обще
ственополезна дейност „Международен алианц за
развитие“; 2. приемане на решение за прекратя
ване без ликвидация на сдружение „Пийпъл то
пийпъл интернешънъл – Пловдив“; 3. приемане
на устава на сдружение „Международен алианц
за развитие“; 4. доклад относно финансовото
състояние на сдружението и очакваните бъдещи
разходи с оглед на преобразуването по т. 1; 5.
други. Общото събрание се счита за законно, ако
присъстват половината от всички членове. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се счита за за
конно независимо от броя на явилите се членове.
Съгласно чл. 48, ал. 4 от устава правото на глас в
общото събрание може да бъде упражнено само
лично. Писмените материали относно дневния
ред на свиканото общо събрание, включително
проектът за устав, са достъпни за членовете на
адреса на управление на сдружението всеки ра
ботен ден от 9 до 17 ч. Канят се всички членове
на „Пийпъл то пийпъл интернешънъл – Пловдив“
да присъстват на насроченото събрание.
11561
15. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Национален Форум Алтернативи,
Практики, Инициативи“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 12.12.2011 г. в
13 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението в Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 96, ет.
7, ап. 34, при следния дневен ред: 1. промяна на
наименованието на сдружението; 2. промяна на
устава на сдружението; 3. разни. Писмените ма
териали ще са на разположение на членовете в
офиса на сдружението в Пловдив, ж.к. Тракия, бл.
96, вх. Е, ап. 34, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се всички членове или упълномощени
от тях лица да присъстват.
11483
12. – Управителният съвет на СТД „Вишеград“ – Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
дружеството на 10.12.2011 г. в 14 ч. при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за работата на
УС за 2011 г.; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“ – Тополовград, приема отчета за
работата на УС за 2011 г.; 2. приемане на доклада
на КС за 2011 г.; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“ – Тополовград, приема доклада
на КС за 2011 г.; 3. освобождаване от отговорност
за дейността им за 2011 г. на председателя, чле
новете на УС и КС на дружеството; предложение
за решение – ОС на СТД „Вишеград“ – Тополов
град, освобождава от отговорност за дейността
им за 2011 г. председателя, членовете на УС и
КС на дружеството; 4. обсъждане и приемане на
бюджета на дружеството за 2012 г., програмата
за дейността и плана за проявите за 2012 г. на
СТД „Вишеград“ – Тополовград; предложение за
решение – ОС на СТД „Вишеград“ – Тополов
град, приема бюджета на држеството за 2012 г.,
програмата за дейността и плана за проявите
за 2012 г. на СТД „Вишеград“ – Тополовград; 5.
избор на председател, членове на УС и КС на
дружеството; предложение за решение – ОС на
СТД „СТД „Вишеград“ – Тополовград, приема
направените предложения за избор на предсе
дател, членове на УС и КС на дружеството; 6.
определяне размера на членския внос за 2012 г.;
предложение за решение – ОС на СТД „Више
град“ – Тополовград, приема предложения размер
на членския внос за 2012 г.; 7. избор на делегати за
ОС на БТС; предложение за решение – ОС на СТД
„Вишеград“ – Тополовград, приема предложените
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делегати за ОС на БТС; 8. разни. Материалите
за общото събрание са на разположение на чле
новете в сградата на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще бъде проведено същия ден в 15 ч.
11618
10. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Васил Левски“, Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички негови
членове на общо събрание на 09.12.2011 г. в 17 ч.
в населеното място по седалището на сдруже
нието: Ямбол, ул. Цар Иван Александър 12, в
залата на Г. „В. Левски“ при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. гласуване на промени в устава на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет.
11638
56. – Управителят на сдружение „Съюз на
производителите в България“ – с. Стража, об
щина Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 17.12.2011 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението на ул. Аврам Топалов 51 в с. Стра
жа, община Търговище, област Търговище, при
следния дневен ред: 1. приемане и освобожда
ване на членове на сдружението; 2. одобряване
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на доклад на управителя за отчетния период; 3.
приемане на програма за работа на Съюза на
производителите в България за 2012 г. Регистра
цията на участниците – в залата. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в същата зала един час по-късно
независимо от представения брой членове. Ма
териалите за събранието могат да се получат в
офиса на сдружението.
11595
Николай Борисов Николов – ликвидатор на
сдружение „Планета знание“, София, в ликви
дация по ф. д. 13370/2004 на Софийския градски
съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в шестмесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11564
Павлина Стойнева Килограмска – ликвида
тор на сдружение „Милосърдие 2000“ – София,
в ликвидация по ф. д. № 615/2000 на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
11463

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.
*
*
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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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