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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона
и дейността на прокуратурата и разследващите
органи през 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за прилагането на закона
и дейността на прокуратурата и разследващите
органи през 2008 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор на Република
България констатациите и препоръките, които
се съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 16 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на
европейската сигурност и отбрана/Асамблеята
на Западноевропейския съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Неджми Ниязи Али от парламентарната група на „Движение за права и свободи“
за заместващ член на постоянната делегация
на Народното събрание в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на
Западноевропейския съюз.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 16 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11089

11087

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата за 2008 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия
съдебен съвет и на Върховния касационен
съд констатациите и препоръките, които се
съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 16 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11088

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията за
цялостната дейност по състоянието на защитата
на класифицираната информация в Република
България през 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията за
цялостната дейност по състоянието на защитата
на класифицираната информация в Република
България през 2008 г. (поверителен).
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 17 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11131
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ДЕКЛАРАЦИЯ

относно 60-ата годишнина от създаването на
Съвета на Европа
Народното събрание на Република България
– Като оценява високо огромната роля на Съвета на Европа за превръщането на европейския
континент в зона на мир, свобода, демокрация
и върховенство на закона, за установяването и
гарантирането на правата на човека и основните
свободи, за елиминиране на разделителните
линии на конфликти между страните и защитата на индивидуалните права на гражданите,
за създаването на дух на толерантност, диалог
и сътрудничество между хората, за защитата
на етническите и културни различия, които
обогатяват европейското общество;
– Като подкрепя създаването и прилагането
на общи европейски стандарти в редица области чрез съществуващите над 200 конвенции на
Съвета на Европа;
– Като приветства разширяването на Съвета
на Европа от първоначално 10-те страни членки
при подписването на основополагащия статут
в Лондон на 5 май 1949 г. до 47 страни членки
днес, с 800 милиона граждани;
– Като припомня историческата роля, изиграна от Съвета на Европа за изграждането на
българската демокрация след приемането на
България за член на 7 май 1992 г.;
– Като подчертава и значението на българския принос в развитието на европейския
процес чрез лансиране на значими инициативи
в институциите на Съвета на Европа;
– Като подчертава участието на Народното
събрание в работата на Съвета на Европа чрез
работата на българските делегации в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа;
– Като смята за изключително важно Съветът на Европа да продължи активно своята
роля на защитник на европейските ценности
и стандарти и да участва както и досега в
усъвършенстването на европейското общество;
– Като оценява важността на ролята, която
Съветът на Европа ще играе и в бъдеще, в
т.ч. и като форум за диалог и сътрудничество
между своите страни членки, които членуват и
в Европейския съюз, и тези, нечленки на Европейския съюз, за развитието на Средиземноморското сътрудничество и за разпространение
на европейските ценности дори отвъд географските граници на Европа с цел изграждане на
по-сигурен и по-справедлив свят;
– Като изразява съжаление за това, че Министерството на външните работи на Република
България не е отправило покана, съгласно § 1,
т. 5 от Закона за избиране на народни представители, към избраната на 27 април 2009 г.
ад-хок комисия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за наблюдение на
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изборите в България, което предизвика остра
декларация на Бюрото на Парламентарната
Асамблея на Съвета на Европа от 22 юни 2009 г.
и предложение за оспорване на пълномощията
на българската делегация в Парламентарната
Асамблея на Съвета на Европа;
– Като апелира към Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа да вземе предвид
промяната на правителството и правителственото мнозинство в Народното събрание след
проведените парламентарни избори на 5 юли
2009 г. и съответно избирането на нова българска делегация в Парламентарната Асамблея
на Съвета на Европа
ДЕКЛАРИРА:
Република България ще продължи активно
да участва в дейността на всички институции
на Съвета на Европа, ще подкрепя неговото
развитие и ще сътрудничи искрено и ефективно за постигане на целите на тази най-стара
европейска организация.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 17 септември 2009 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11132

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 313
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Красимир Николов Тулечки за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Косово.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11058

УКАЗ № 314
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Петко Димитров Ганчев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Беларус.
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2. Назначавам Захари Митев Радуков за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

11059

УКАЗ № 315
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Благовест Христов Сендов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Япония.
2. Назначавам Любомир Милчев Тодоров
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Япония.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11060

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 744
ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за еднократно обявяване на 25 септември 2009 г.
(петък) за официален празник за работещите
на територията на община Добрич
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява еднократно 25 септември 2009 г.
(петък) за официален празник за работещите
на територията на община Добрич.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11160
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Япония за приемане на
безвъзмездна помощ за културата
(Одобрено с Решение № 661 от 23 юли 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 7 септември 2009 г.)
ДО
Д-Р РУМЯНА ЖЕЛЕВА
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София, 7 септември 2009 г.
Ваше Превъзходителство,
Имам честта да се позова на проведените
скоро разговори меж ду представители на
правителството на Япония и правителството
на Република България относно японска безвъзмездна помощ за културата, която ще бъде
отпусната с цел укрепване на отношенията на
приятелство и сътрудничество между двете
страни, и да предложа от името на правителството на Япония следните договорености:
1. (1) С цел да допринесе за осъществяването на проекта за подобряване на реставрационното и аудио-визуалното оборудване на
Националната художествена галерия (наричан
по-нататък „проектът“) на правителството на
Република България правителството на Япония
ще предостави на правителството на Република
България, в съответствие със съответните закони и наредби на Япония, безвъзмездна помощ
в размер до четиридесет и шест милиона и
петстотин хиляди японски йени (по-нататък
наричана „безвъзмездната помощ“).
(2) Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена чрез сключване на Договор за дарение
между правителството на Република България
или определеното от него ведомство и Японската агенция за международно сътрудничество
(ДЖАЙКА) (наричан по-нататък Д – Д).
(3) Условията и сроковете на безвъзмездната
помощ и процедурите за оползотворяването
є ще бъдат регламентирани в Договора за
дарение (Д – Д) в рамките на настоящите
договорености.
2. Безвъзмездната помощ ще може да бъде
предоставена в периода, определен в Договора
за дарение (Д – Д), при условие че този период
е между датата на влизане в сила на Договора
за дарение (Д – Д) и 30.04.2012 г.
3. Безвъзмездната помощ ще бъде използвана от правителството на Република
България по предназначение и изключително
за закупуването на продуктите и услугите,
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необходими за изпълнението на проекта, съгласно Договора за дарение (Д – Д) (наричани
по-нататък „продуктите и услугите“).
4. Правителството на Република България или определеното от него ведомство ще
сключи договор в японски йени с японски
лица за закупуване на продуктите и услугите. (Терминът „японски лица“ в настоящите
договорености означава японски граждани
или японски юридически лица, управлявани
от японски граждани.) Приложимостта на
такива договори към безвъзмездната помощ
ще бъде потвърждавана от ДЖАЙК А.
5. Безвъзмездната помощ ще бъде осъществена от ДЖАЙК А, в съответствие с условията на Договора за дарение (Д – Д), чрез
извършване на плащания в японски йени на
сметка, която ще бъде открита на името на
правителството на Република България в банка
в Япония, определена от правителството на
България или определеното от него ведомство.
6. (1) Правителството на Република България ще предприеме необходимите стъпки за:
а) да осигури своевременно разтоварване
и митническо оформяне на продуктите на
пристанищата в Република България, където
те ще бъдат доставени, както и вътрешния
им транспорт;
б) да обезпечи, че митните сборове, вътрешните данъци и други фискални вземания, които
могат да бъдат наложени в Република България
във връзка със закупуването и доставката на
продуктите и услугите, ще бъдат поети от
определеното от правителството ведомство,
без да се ползва безвъзмездната помощ;
в) да предостави на японски лица, чиито
услуги могат да бъдат необходими във връзка с доставката на продуктите и услугите,
необходимите улеснения за тяхното влизане
и пребиваване в България за изпълнение на
тяхната дейност;
г) да гарантира, че продуктите ще бъдат
ползвани надлежно и ефективно за изпълнението на проекта;
д) да поема всички разходи извън тези,
които се покриват от безвъзмездната помощ,
необходими за осъществяването на проекта;
е) да отдава необходимото внимание на
екологични и социални съображения при
изпълнението на проекта.
(2) При поискване правителството на Република България ще предоставя на правителството на Япония необходимата информация
по проекта.
(3) По отношение на изпращането и застраховката по море на продуктите, закупени
с безвъзмездната помощ, правителството
на Република България ще се въздържа от
налагане на ограничения, които могат да
препятстват честната и свободна конкуренция
между транспортните и морските застрахователни компании.
(4) Продуктите, закупени с безвъзмездната
помощ, да не бъдат реекспортирани от Република България.
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7. Двете правителства ще се консултират
за всеки въпрос, който може да възникне от
или във връзка с настоящите договорености.
Имам честта по-нататък да предложа настоящата нота и нотата на Ваше Превъзходителство в отговор, потвърждаваща от името
на правителството на Република България
горните положения да съставляват споразумение между двете правителства, което да влезе
в сила на датата на Вашата нота в отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.
Цунехару Такеда,
извънреден и пълномощен
посланик на Япония
в Република България
(Приложение към японската нота)
Протокол от обсъжданията
Във връзка с разменените на 7 септември
2009 г. ноти между правителството на Япония и
правителството на Република България относно японска културна помощ, отпусната с цел
укрепване на отношенията на приятелство и
сътрудничество между двете страни (наричани
по-нататък „разменените ноти“), представителите на японската делегация и на българската
делегация желаят да отбележат следното:
1. По отношение на член 3 от разменените
ноти представителят на японската делегация
заяви, че правителството на Япония е с разбирането, че правителството на Република
България ще предприеме необходимите стъпки за предотвратяване на всякакви предложения, даване на подаръци или извършване
на плащания, възнаграждения или облаги,
които биха могли да се възприемат като корупционна практика в Република България,
извършвани с цел подтикване към възлагане
на договорите по член 4 от разменените ноти
или като отплата за възлагането им.
2. По отношение на точка 2 на член 6 от
разменените ноти представителят на японската делегация заяви, че правителството на
Япония е с разбирането, че:
а) необходимата информация включва информация за свързани с проекта корупционни
практики, посочени в точка 1 на член 1 на
разменените ноти;
б) правителството на Република България
ще осигури справедливо третиране на източниците на такава информация.
3. Представителят на българската делегация
заяви, че българската делегация няма възражения по горното заявление на представителя
на японската делегация.
София, 7 септември 2009 г.
Цунехару Такеда,
извънреден и
пълномощен посланик
на Япония в Република
България

Д-р Румяна Желева,
министър на
външните работи
на Република
България
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ДО
Н. ПР. Г-Н ЦУНЕХАРУ ТАКЕДА
ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН
ПОСЛАНИК НА ЯПОНИЯ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София, 7 септември 2009 г.
Ваше Превъзходителство,
Имам честта да потвърдя получаването на
нотата на Ваше Превъзходителство от днешна
дата, която казва, както следва:
„Имам честта да се позова на проведените
скоро разговори меж ду представители на
правителството на Япония и правителството на Република България относно японска
безвъзмездна помощ за културата, която ще
бъде отпусната с цел укрепване на отношенията на приятелство и сътрудничество
между двете страни, и да предложа от името на правителството на Япония следните
договорености:
1. (1) С цел да допринесе за осъществя ва не т о на п роек та за подобря ва не на
реставрационното и аудио-визуалното обору д ва не на На ц иона л нат а х у доже с т вена
галерия (наричан по-натат ък „проект ът“)
на правителството на Република България
правителството на Япония ще предостави
на правителството на Република България,
в съответствие със съответните закони и
наредби на Япония, безвъзмездна помощ в
размер до четиридесет и шест милиона и
петстотин хиляди японски йени (по-нататък
наричана „безвъзмездната помощ“).
(2) Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена чрез сключване на Договор за дарение
между правителството на Република България
или определеното от него ведомство и Японската агенция за международно сътрудничество
ДЖАЙК А (наричан по-нататък Д – Д).
(3) Условията и сроковете на безвъзмездната
помощ и процедурите за оползотворяването
є ще бъдат регламентирани в Договора за
дарение (Д – Д) в рамките на настоящите
договорености.
2. Безвъзмездната помощ ще може да бъде
предоставена в периода, определен в Договора
за дарение (Д – Д), при условие че този период
е между датата на влизане в сила на Договора
за дарение (Д – Д) и 30.04.2012 г.
3. Безвъзмездната помощ ще бъде използвана от правителството на Република
България по предназначение и изключително
за закупуването на продуктите и услугите,
необходими за изпълнението на проекта, съгласно Договора за дарение (Д – Д) (наричани
по-нататък „продуктите и услугите“).
4. Правителството на Република България или определеното от него ведомство ще
сключи договор в японски йени с японски
лица за закупуване на продуктите и услугите. (Терминът „японски лица“ в настоящите
договорености означава японски граждани
или японски юридически лица, управлявани
от японски граждани.) Приложимостта на
такива договори към безвъзмездната помощ
ще бъде потвърждавана от ДЖАЙК А.
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5. Безвъзмездната помощ ще бъде осъществена от ДЖ АЙК А, в съответствие с
условията на Договора за дарение (Д-Д), чрез
извършване на плащания в японски йени
на сметка, която ще бъде открита на името
на правителството на Република България
в банка в Япония, определена от правителството на България или определеното от
него ведомство.
6. (1) Правителството на Република България ще предприеме необходимите стъпки за:
а) да осигури своевременно разтоварване
и митническо оформяне на продуктите на
пристанищата в Република България, където
те ще бъдат доставени, както и вътрешния
им транспорт;
б) да обезпечи, че митните сборове, вътрешните данъци и други фискални вземания, които
могат да бъдат наложени в Република България
във връзка със закупуването и доставката на
продуктите и услугите, ще бъдат поети от
определеното от правителството ведомство,
без да се ползва безвъзмездната помощ;
в) да предостави на японски лица, чиито
услуги могат да бъдат необходими във връзка с доставката на продуктите и услугите,
необходимите улеснения за тяхното влизане
и пребиваване в България за изпълнение на
тяхната дейност;
г) да гарантира, че продуктите ще бъдат
ползвани надлежно и ефективно за изпълнението на проекта;
д) да поема всички разходи извън тези,
които се покриват от безвъзмездната помощ,
необходими за осъществяването на проекта;
е) да отдава необходимото внимание на
екологични и социални съображения при
изпълнението на проекта.
(2) При поискване правителството на Република България ще предоставя на правителството на Япония необходимата информация
по проекта.
(3) По отношение на изпращането и застраховката по море на продуктите, закупени
с безвъзмездната помощ, правителството
на Република България ще се въздържа от
налагане на ограничения, които могат да
препятстват честната и свободна конкуренция
между транспортните и морските застрахователни компании.
(4) Продуктите, закупени с безвъзмездната
помощ, да не бъдат реекспортирани от Република България.
7. Двете правителства ще се консултират
за всеки въпрос, който може да възникне от
или във връзка с настоящите договорености.
Имам чест та по-натат ък да п редложа
настоящата нота и нотата на Ваше Превъзходителство в отговор, потвърждаваща
от името на правителството на Република
България горните положения да съставляват
споразу мение меж ду двете правителства,
което да влезе в сила на датата на Вашата
нота в отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.“
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Имам честта да потвърдя от името на
правителството на Република България предходните договоренности и да изразя съгласието си нотата на Ваше Превъзходителство и
настоящата нота в отговор да се считат като
съставл яващи споразу мение меж ду двете
правителства, което влиза в сила от датата
на настоящия отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.
Д-р Румяна Желева,
министър на външните работи
на Република България
(Приложение към българската нота)
Протокол от обсъжданията
Във връзка с разменените на 7 септември
2009 г. ноти между правителството на Република България и правителството на Япония
относно японска културна помощ, отпусната
с цел укрепване на отношенията на приятелство и сътрудничество между двете страни
(наричани по-нататък „разменените ноти“),
представителите на българската делегация и
на японската делегация желаят да отбележат
следното:
1. По отношение на член 3 от разменените
ноти представителят на японската делегация
заяви, че правителството на Япония е с разбирането, че правителството на Република
България ще предприеме необходимите стъпки за предотвратяване на всякакви предложения, даване на подаръци или извършване
на плащания, възнаграждения или облаги,
които биха могли да се възприемат като корупционна практика в Република България,
извършвани с цел подтикване към възлагане
на договорите по член 4 от разменените ноти
или като отплата за възлагането им.
2. По отношение на точка 2 на член 6 от
разменените ноти представителят на японската делегация заяви, че правителството на
Япония е с разбирането, че:
а) необходимата информация включва информация за свързани с проекта корупционни
практики, посочени в точка 1 на член 1 на
разменените ноти; и
б) правителството на Република България
ще осигури справедливо третиране на източниците на такава информация.
3. Правителството на Република България
заяви, че българската делегация няма възражения по горното заявление на представителя
на японската делегация.
София, 7 септември 2009 г.
Д-р Румяна Желева,
Цунехару Такеда,
министър на външните
извънреден и
работи на
пълномощен
Република
посланик
България
на Япония
в Република
България
10991
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Звеното за оперативно и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на
образованието и науката (ДВ, бр. 67 от 2002 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „Управление на
финансовите ресурси“ се заменят с „Финанси“.
§ 2. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
§ 3. Чл. 7 се изменя така:
„Чл. 7. Звеното проверява и обобщава
оборотните ведомости и годишните финансови отчети на организационните структури на
Министерството на образованието, младежта
и науката.“
Заключителна разпоредба
§ 4. В наименованието и навсякъде в текста
думите „Министерството на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „МОН“ се заменят съответно с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и „МОМН“.
Министър: Й. Фандъкова
10992

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРАВИЛНИК

за дейността на Съвета по международно
осиновяване
Чл. 1. Правилникът урежда структурата
и организацията на дейността на Съвета по
международно осиновяване при Министерството на правосъдието, наричан по-нататък
„съвета“.
Чл. 2. Съветът по международно осиновяване:
1. прави предложение до министъра на
правосъдието за определяне на подходящ
осиновяващ;
2. изразява мнение пред министъра на правосъдието относно молбите на осиновяващи
по чл. 115, т. 2 от Семейния кодекс (СК);
3. прави предложение пред министъра на
правосъдието по заявленията за издаване на
разрешение за посредничество по чл. 121 СК;
4. изразява становища и дава препоръки
на министъра на правосъдието във връзка с
международните осиновявания;
5. прави предложение до министъра на
правосъдието за отнемане на разрешението
на акредитирана организация, посредник при
международно осиновяване.
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Чл. 3. (1) Съветът е колективен орган, който
се състои от председател и шестима членове.
(2) Председателят на съвета е заместникминистър на правосъдието.
(3) Председателят и всеки от членовете
имат по един заместник.
(4) Поименният състав на съвета се определя от министъра на правосъдието по предложение на ръководителите на съответните
ведомства.
Чл. 4. (1) Председателят:
1. представлява съвета;
2. одобрява дневния ред на всяко заседание;
3. свиква заседанията на съвета;
4. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета.
(2) В отсъствие на председателя функциите
му се изпълняват от неговия заместник.
Чл. 5. Всеки член на съвета участва в
заседанието лично. При отсъствие на член
на съвета – в заседанието участва неговият
заместник.
Чл. 6. За участието си във всяко заседание
председателят на съвета и членовете му получават възнаграждение в размер, определен
от министъра на правосъдието.
Чл. 7. (1) Съветът е постоянно действащ
орган.
(2) Заседанията на съвета се провеждат не
по-малко от три пъти месечно.
(3) Резюме на одобрения от председателя
дневен ред се изпраща по електронен път на
членовете на съвета не по-късно от три дни
преди деня на заседанието за запознаване.
(4) При необходимост по решение на всички присъстващи на заседанието членове на
съвета дневният ред може да бъде изменен
или допълнен.
(5) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на съвета в дирекция
„Международна правна закрила на детето и
международни осиновявания“ за запознаване.
Чл. 8. Председателят и членовете на съвета
подписват декларация за спазване изискванията по чл. 120 СК.
Чл. 9. (1) Заседанията на съвета са закрити.
(2) По изключение, в зависимост от въпросите, включени в дневния ред, отделно
заседание може да бъде открито по разпореждане на председателя. На него могат да
бъдат поканени да присъстват представители
на държавни органи, на юридически лица
с нестопанска цел, както и други лица, без
право на глас.
Чл. 10. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и
присъствалите членове.
(2) Протоколът съдържа кратки мотиви за
всяко прието решение.
(3) Решенията на съвета се приемат с явно
гласуване и с мнозинство 2/3 от състава.
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(4) Информация за решенията на съвета
по чл. 2, т. 1 се публикува на официалната
интернет страница на Министерството на правосъдието в едномесечен срок от провеждане
на заседанието, на което са приети.
Чл. 11. Дирекция „Международна правна
закрила на детето и международни осиновявания“ в Министерството на правосъдието
подпомага експертно и технически дейността
на съвета, като:
1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на съвета и изпраща резюме от него
на членовете в срока и по реда на чл. 7, ал. 3;
2. осигурява протоколист и докладчик за
участие в заседанията на съвета;
3. съхранява протоколите и материалите
от заседанията за срок 20 години, след което
се извършва предаването им на Националния
архивен фонд по реда на Закона за Националния архивен фонд;
4. прилага извлечения от всеки протокол
към съответното досие, за което се отнася
приетото решение;
5. извършва публикуването на информацията по чл. 10, ал. 4.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 114, ал. 5 от Семейния
кодекс и влиза в сила от 1 октомври 2009 г.
За министър: Ж. Петрова
11053

НАРЕДБА № 11
от 16 септември 2009 г.

за реда за водене, съхраняване и достъп до
регистъра на имуществените отношения на
съпрузите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда реда за водене и
съхраняване на регистъра на имуществените
отношения на съпрузите, както и за предоставяне на достъп, извършване на справки и
издаване на удостоверения за вписаните в
регистъра обстоятелства.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се извършват
от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък
„Агенцията“.
Чл. 3. (1) Регистърът на имуществените
отношения на съпрузите, наричан по-нататък
„регистъра”, е единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация
за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения
на съпрузите.
(2) В регистъра се вписват и промените на
режима на имуществените отношения между
съпрузите, както и изменението и прекратяването на брачния договор, отбелязани в акта
за сключен граждански брак.
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Чл. 4. (1) Длъжностното лице по гражданското състояние във всеки случай на съставяне
или отбелязване на промени в акт за сключен
граждански брак незабавно изпраща уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс
(СК) до териториалното звено на Агенцията
по седалището на съответния окръжен съд,
в района на който се намира общината или
кметството.
(2) Районът на действие на службите по
регистрация в съответното териториално звено
съвпада с района на окръжния съд.
Чл. 5. (1) Агенцията поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето
и съхраняването на регистъра.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация
за извършените регистрации, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието
на длъжностното лице, момент на извършването му и резултат от действието;
2. осигурява възможност за установяване
на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по
съответен период.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да
имат само служители, определени от изпълнителния директор на Агенцията.
Чл. 6. (1) Агенцията създава самостоятелна
обособена информационна система, чрез която
се води и съхранява регистърът.
(2) Агенцията отговаря за верността на
данните, въведени от уведомлението по чл. 7,
ал. 1, в електронната система на регистъра.
Г л а в а

в т о р а

УВЕДОМЛЕНИЕ
Чл. 7. (1) Уведомлението по чл. 19, ал. 2
СК съдържа полета, обединени в групи, като
всяко уведомление съдържа задължително
следните групи:
1. гру па „А кт за ск лючен гра ж данск и
брак“, в която се посочват: дата и място на
сключване на брака, номер на акта, дата на
съставянето му, серия и номер на издаденото
удостоверение за сключен граждански брак и
име на длъжностното лице по гражданското
състояние;
2. група „Регистрация“, в която се отбелязва
дали уведомлението е за сключен брак и за
определения режим на имуществените отношения, за промяна в режима на имуществените
отношения, за прекратяване на брака или за
друго обстоятелство; в случай че бракът се
прекратява поради унищожаване или развод,
същото се отбелязва в съответното поле;
3. група „Данни за съпрузите”, в която се
посочват данни за съпрузите, както следва:
име (след брака), ЕГН/ЛНЧ и гражданство;
4. група „Режим на имуществените отношения”, в която се отбелязва един от следните
режими: „законов режим на общност”, „законов режим на разделност”, „договорен ре-
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жим”; в случай че е избран договорен режим,
договорът и/или изменението на договора се
индивидуализират, като се посочват номер на
договора, том, регистрационен номер, дата,
както и име на нотариуса, номер, под който
е вписан в регистъра на Нотариалната камара, и районът му на действие; при повече от
един акт за промяна в брачния договор се
попълва и добавя само т. 4 от страница втора на уведомлението, като страницата става
неразделна част от подаваното уведомление;
5. група „Данни за уведомителя“ със следните полета:
а) поле „Качество на уведомителя“, в което се отбелязва едно от следните качества:
„кмет“, „длъжностно лице по гражданското
състояние въз основа на заповед за възлагане“ или „друго лице в предвидените от закон
случаи”;
б) поле „Име“, в което се посочва името
на уведомителя;
в) поле „Адрес“, в което се посочват държава, населено място, пощенски код, област,
община, район, жилищен комплекс, улица,
номер на сградата, където е адресът на съответната община/кметство/район;
6. поле „Забележка”, в което се посочват
други обстоятелства, относими към режима
на имуществените отношения на съпрузите;
7. група „Приложения“ със следните полета:
а) поле „Заповед за възлагане на длъжностното лице по гражданското състояние”;
б) поле „Други документи“, в което се отбелязват останалите документи, приложени
към уведомлението;
8. група „Подпис“, съдържаща населено
място, собствено и фамилно име и подпис на
уведомителя, печат на общината/кметството;
когато уведомлението се подава по електронен
път, това поле не се попълва.
(2) Всички полета в уведомлението задължително се попълват от уведомителя. По
отношение индивидуализацията на сключения
брачен договор, в случай че е избран договорен режим, се попълват само полетата, за
които в удостоверението се съдържат данни.
Поле „Забележка” се попълва само при необходимост.
(3) Когато лицето няма ЕГН или ЛНЧ,
съответното поле, предвидено за посочването му, не се попълва. В този случай се
попълва само датата на раждане във формат
„ГГММДД“ и държавата, чийто гражданин
е лицето.
(4) Към уведомлението се прилага заповед
за възлагане в случаите, когато то е подадено
от длъжностно лице по гражданското състояние, на което е възложено изпълнението на
съответните функции.
Чл. 8. Агенцията осигурява чрез интернет
страницата на регистъра достъп за попълване
и изпращане на уведомлението по електронен
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път чрез електронен подпис, както и достъп
до образеца на уведомление при изпращането
му на хартиен носител.
Чл. 9. (1) Уведомлението по чл. 7, ал. 1 се
изпраща на Агенцията незабавно, но не покъсно от края на следващия работен ден след
изготвяне или отбелязване на промяната в
акта за сключен граждански брак.
(2) Уведомлението се регистрира в информационната система на регистъра с пореден
входящ номер за съответната дата.
Чл. 10. Вписването в регистъра се извършва
служебно въз основа на уведомлението по
чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложението.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
Раздел I
Партиди
Чл. 11. За всеки акт за сключен граждански
брак се води отделна партида в електронна
форма.
Чл. 12. (1) Партидата се състои от всички
въведени обстоятелства от уведомлението по
чл. 7, ал. 1.
(2) В партидата се съдържа информация в
структуриран вид за въведените обстоятелства
от акта за сключен граждански брак.
(3) По партидата се съхранява електронен
образ на уведомлението и на приложените
към него документи.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяка
регистрация с възможност за проследяване
на историята на регистрациите.
Чл. 13. (1) Информацията по партидата се
структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на
уведомлението по чл. 7, ал. 1 и въз основа
на автоматично генериран входящ номер от
информационната система на регистъра.
(3) Полетата се обединяват в групи, а групите – в раздели, както следва:
1. раздел „Обща информация“, който обединява полета, съдържащи данни относно
акта за сключен граждански брак и данни за
съпрузите, групирани във:
а) група „Данни за съпрузите“;
б) група „Данни относно акта за сключен
граждански брак“;
2. раздел „Режим на имуществените отношения“, който съдържа полетата относно
избрания режим на имуществени отношения;
3. раздел „Прекратяване на брака“, който
съдържа полетата относно основанието за
прекратяване на брака.
(4) По партидата се визуализират само
разделите, групите и полетата, в които има
вписани обстоятелства.
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(5) В случаите, когато лице е сключвало граждански брак повече от един път, се
осигурява връзка с партидите, открити по
съответните актове за граждански брак.
Раздел II
Поправяне на грешки
Чл. 14. (1) Грешки при вписване на обстоятелства, допуснати при пренасяне на информация в регистъра от подадени уведомления,
включително и при неправилно сканиране и
прикачване на уведомления и документи в
информационната система на регистъра, се
установяват служебно от съответния служител
на Агенцията.
(2) В случаите по ал. 1 служителят съставя
и подписва констативен протокол, в който
описва допуснатата грешка и посочва входящия номер на уведомлението, във връзка с
което е допуснатата грешката, и незабавно
я поправя.
Чл. 15. (1) Грешки във вписани в регистъра обстоятелства, допуснати поради грешки
в уведомлението, се поправят чрез подаване
в Агенцията на ново уведомление от длъжностното лице по гражданското състояние от
съответната община или кметство.
(2) В новото уведомление се отразява
изрично, че е за поправка на регистрирано
уведомление, в което е допусната грешка, като
се посочва входящият му номер в регистъра.
Чл. 16. (1) Когато грешката е установена от
друго лице, то подава до съответния служител
на Агенцията искане за поправяне на грешка.
Искането се подава по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията.
(2) Грешка, допусната от служител на
Агенцията, се поправя по реда на чл. 14, ал. 2.
(3) Грешка, допусната поради грешка в
уведомлението, се поправя по реда на чл. 15.
В този случай лицето по ал. 1, установило
грешката, отправя искане до длъжностното
лице по гражданското състояние от съответната община или кметство за изпращане на
ново уведомление.
Чл. 17. Всички документи, свързани с
процеду рата по поправяне на грешки, се
съхраняват в регистъра по реда, предвиден в
глава четвърта.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА
Чл. 18. Необходимите мерки за гарантиране
сигурността на системите на регистъра и на
съдържащата се в тях информация се определят със заповед на изпълнителния директор
на Агенцията, като:
1. съдържащата се в регистъра информация
се съхранява едновременно най-малко на две
места с различно географско разположение;
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2. въвеждането на данни в системата се
извършва само от надлежно оправомощени
служители;
3. промени на въведените данни се извършват от лицата по т. 2.
Чл. 19. Документите, подадени на хартиен
носител, се съхраняват от Агенцията в съответното териториално звено по подаване на
уведомлението.
Чл. 20. Агенцията архивира базата данни на
регистъра, като осигурява възможност за разчитане на съдържащата се в нея информация.
Г л а в а

п е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ. ДОСТЪП ДО
РЕГИСТЪРА
Чл. 21. (1) Всяко териториално звено на
Агенцията извършва справки и издава удостоверения относно вписаните в регистъра
обстоятелства.
(2) Агенцията осигурява възможност за извършване на справки и чрез отдалечен достъп
до съдържащата се в регистъра информация.
Достъпът се осъществява чрез справки в
базата данни чрез интернет страницата на
регистъра.
Чл. 22. (1) Справки за вписани в регистъра
обстоятелства се извършват и удостоверения
се издават срещу заплащане на държавна такса
съгласно чл. 19, ал. 4 СК.
(2) Таксите за предоставяните от Агенцията услуги могат да се заплащат и по
електронен път.
Чл. 23. (1) Справки от регистъра могат да
се извършват по:
1. номер на акта за сключен граждански
брак;
2. име на съпруг;
3. ЕГН/ЛНЧ на съпруг;
4. входящ номер на уведомлението.
(2) В отделните партиди на регистъра справки могат да се извършват по всяко вписано
обстоятелство.
(3) Справките са устни и писмени. Писмената справка представлява разпечатка на
хартиен носител на извършена устна справка
по вписани в регистъра обстоятелства.
(4) Справките се извършват присъствено – в съответното териториално звено на
Агенцията, или неприсъствено – чрез интернет страницата на регистъра.
Чл. 24. (1) Удостоверения от регистъра се
издават за посочено лице или акт за граждански брак:
1. относно актуалния регистриран режим на
имуществени отношения, избран от съпрузите;
2. за посочен период относно регистрираните режими на имуществени отношения,
избрани от съпрузите;
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3. за всички извършени вписвания относно регистрираните режими на имуществени
отношения, избрани от съпрузите.
(2) Удостоверенията съдържат данни за акта
за сключен граждански брак, за съпрузите и
за избрания от тях режим на имуществени
отношения.
Чл. 25. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно от съответния служител във всяко териториално звено
на Агенцията, както и по електронен път в
електронна форма.
(2) Справките и удостоверенията, издадени
на хартиен носител, се подписват и подпечатват от служител на Агенцията.
(3) Удостоверенията, издадени в електронна
форма, се подписват с електронен подпис и
се изпращат по електронен път.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. При прекратяване на брака поради
смърт информацията за закриването на партидата в системата на регистъра се въвежда
служебно въз основа на осигурения достъп
до данните по § 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в
сила на Семейния кодекс Главна дирекция
„Гра ж данска регист раци я и а дминист ративно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
предоставя на Агенцията по вписванията
безплатен достъп до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната
система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на
национално равнище.
(2) Редът, начинът и обхватът на данните,
до които се предоставя достъп, се определят
съгласно споразумение между Агенцията по
вписванията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. (1) За съществуващите към момента на
влизане в сила на Семейния кодекс бракове
не се представя уведомление по чл. 7, ал. 1.
(2) При промяна на режима на имуществените отношения на съществуващи към момента на влизане в сила на Семейния кодекс
бракове се представя уведомление по чл. 7,
ал. 1 за сключен брак и определения режим
на имуществените отношения.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 19, ал. 5 от Семейния кодекс.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2009 г.
За министър: Ж. Петрова

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 76
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи (обн., ДВ,
бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При отсъствие директорът се замества
от началник на отдел, определен с писмена
заповед за всеки отделен случай.“
§ 2. В приложението към чл. 9 се правят
следните изменения:
1. Ред „Заместник-директор 1“ се заличава.
2. На ред „Специализирана администрация”
числото „11“ се заменя с „12“.
3. На ред „отдел „Професионално обучение“
цифрата „3” се заменя с „4“.
Министър: Т. Младенов
11091

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици
в Националния учебен комплекс по култура
с Лицей за изучаване на италиански език и
култура с участието на Република Италия
(обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм., бр. 32 от 2001 г.,
бр. 25 от 2002 г., бр. 15, 20 и 57 от 2003 г., бр. 11
от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите трябва да имат среден
успех най-малко мн. добър 5, изчислен въз
основа на годишния успех по всички предмети,
изучавани в VII клас.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатите могат да кандидатстват за
два профила – хуманитарен и природоматематически, като посочат предпочитания от тях.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Учениците, завършили VII клас на
учебния комплекс, могат да постъпват в VIII
клас на лицея с резултатите от националното
външно оценяване по български език и литература и по математика, което се провежда
по ред и условия, определени в Наредба № 3
за системата на оценяване на Министерството
на образованието, младежта и науката.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Кандидатите по ал. 4 подават заявление до директора на учебния комплекс
по образец съгласно приложение № 2а за
участие в приема в срок от 15 до 21 май
включително.“
5. В ал. 7 думите „постъпване в VІІІ клас
за“ се заменят с думите „постъпване в VІІІ
клас на“.
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§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със
„заявление“ и числата „14“ и „24“ стават съответно „15“ и „20“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за завършен VII клас,
издадено от училището, в което кандидатът е
завършил този клас, с годишните оценки по
всички предмети и средния успех за същия
клас (оригинал или заверено от училището
копие);
2. служебна бележка за получените резултати от националното външно оценяване за
VІІ клас по български език и литература и
по математика.“
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25.(1) Приемната процедура по чл. 23
включва полагане на изпити от национално
външно оценяване по български език и литература и по математика.
(2) Всеки от приемните изпити по ал. 1
се състои от два модула, единият от които е
тестът от националното външно оценяване
по съответния предмет, а другият включва
допълнителни въпроси и задачи. Оценката
от приемния изпит се формира въз основа
на резултатите от двата модула, взети заедно.
(3) Учениците полагат изпитите по ал. 1 в
училището, в което се осъществява обучението
им в VІІ клас.“
§ 4. Членове 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 се
отменят.
§ 5. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Класирането на учениците е по
реда на бала и за двата профила.“
§ 6. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Балът се образува, както следва:
1. за хуманитарен профил – от средния годишен успех от предметите от задължителната
подготовка, вписани в удостоверението за
завършен VІІ клас, сбора на удвоения успех от
националното външно оценяване по български
език и литература и успеха от националното
външно оценяване по математика;
2. за природоматематически профил – от
средния годишен успех от предметите от
задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VІІ клас, сбора на
удвоения успех от националното външно
оценяване по математика и успеха от националното външно оценяване по български
език и литература.
(2) Ученици с еднакви показатели и след
подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в
низходящ ред по средноаритметичната оценка
с точност до 0,01 от оценките от учебните
предмети български език и литература, първи
чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и
здравно образование, физика и астрономия и
химия и опазване на околната среда, включени
в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VІІ клас.“
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§ 7. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Кандидатите, получили оценка слаб
по учебен предмет от националното външно
оценяване и/или по балообразуващите предмети, не участват в класирането.“
§ 8. В чл. 37 се правят следните измeнения:
1. В ал. 1 думите „съгласно определения
държавен план-прием“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приетите кандидати се записват в
срок, определен със заповед на директора на
учебния комплекс.“
§ 9. В чл. 38 текстът „Те трябва да се запишат до 25 юли включително“ се заменя с „Те
се записват в срок, определен със заповед на
директора на учебния комплекс.“
§ 10. В приложение № 2а към чл. 23, ал. 5
и в приложение № 3 се правят следните изменения:
1. Думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. Думите „Моля да ми бъде разрешено
да се явя на годишни изпити“ се заменят с
„Моля да участвам в приемната процедура
за приемане“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Тази наредба влиза в сила от 2009/2010
учебна година.
За министър: Д. Дерелиев
10990

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-21
от 9 септември 2009 г.

за условията и реда за охрана и/или контрол
на охраната от служба „Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът, при които служба „Военна полиция“
извършва охрана и/или контролира охраната
на мероприятия, обекти и лица от Министерството на отбраната (МО), на транспортни
средства, с които се превозват личен състав,
имущество, пари, бойна техника, въоръжение,
боеприпаси и други общоопасни средства, на
складове с въоръжение, боеприпаси и общоопасни средства, както и на чуждестранни
военни формировани я и военнослу жещи,
делегации и инспекции.
Чл. 2. (1) Дейността по чл. 1 се ръководи
от директора на служба „Военна полиция“
или определени от него длъжностни лица.
(2) Органите на служба „Военна полиция“
осъществяват дейности по охрана и/или контрол на охраната въз основа на заповед на
директора на службата.
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в т о р а

ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ОХРАНАТА
Раздел I
Организация на охраната
Чл. 3. Охраната е съвкупност от действия и мерки, осъществявани от органите на
служба „Военна полиция“ за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни
посегателства на лица, обекти, имущество,
въоръжение и техника на МО.
Чл. 4. (1) Служба „Военна полиция“ извършва охрана за нуждите на службата или въз
основа на заповед на министъра на отбраната.
(2) Охранителната дейност включва:
1. охрана на обекти и лица;
2. охрана при провеждане на мероприятия с
участието на личен състав от министерството;
3. охрана при провеждане на военни учения;
4. ескорт на български и чуждестранни
транспортни средства и охрана на военни
железопътни ешелони, с които се превозват
личен състав, имущество, пари, бойна техника,
въоръжение, боеприпаси и други общоопасни
средства;
5. охрана на чуждестранни военнослужещи, на чуждестранни военни формирования,
делегации и инспекции на територията на
Република България.
(3) Охраната се осъществява чрез наряди,
патрули, кордони, контролно-пропускателни
пунктове, заслони, постове и ескорт, осигуряване на периметър чрез системи за физическа
защита и други дейности.
(4) При осъществяване на дейностите по
ал. 2 органите на служба „Военна полиция“
о свен щат но т о си ор ъ ж ие, снаря жен ие,
помощни и специални средства могат да
използват, при необходимост, преносими
заграждения, озвучителни технически средства, видео- и фототехника, металотърсачи,
средства за откриване на взривни вещества
и други технически средства, като при осъществяване на дейностите извън територията
на страната използват оръжие, снаряжение,
помощни и технически средства в съответствие със сключените международни договори и споразумения, по които Република
България е страна.
(5) Дейностите по охрана се организират
самостоятелно и/или във взаимодействие
със съо т вет ни т е коман ди ри (нача лниц и,
ръководи т ели), организат ори т е на меро приятията, органите на Министерството на
вътрешните работи, Националната служба
за охрана, органите на местното самоуправление и местната администрация и/или други
органи и лица.
Чл. 5. При осъществяване на охранителната дейност органите на служба „Военна
полици я“ могат да пред у преж дават и да
издават разпореждания до лицата, за които
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има достатъчно данни да се предполага, че
ще извършат престъпление или нарушение на
реда в МО и сигурността на личния състав.
Чл. 6. При организиране и изпълнение на
охраната органите на служба „Военна полиция“ извършват:
1. оценка на обстановката;
2. поставяне на задачи, свързани с подготовката за изпълнение на дейността;
3. организиране на осигуряването;
4. организиране на взаимодействието;
5. изготвяне на план, схеми и отдаване в
заповед за изпълнение на задачите;
6. подготовка, инструктаж и определяне
тактиката на действие на личния състав,
включително и при инциденти;
7. организиране на управлението на охраната;
8. контрол по изпълнението и оказване
на помощ;
9. отчет и анализ на резултатите от дейността.
Раздел II
Дейност по контрол на охраната
Чл. 7. Органите на служба „Военна полиция“ контролират охраната на мероприятия,
обекти и лица от МО, на транспортни средства,
с които се превозват личен състав, имущество,
пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси
и други общоопасни средства, на складове
с въоръжение, боеприпаси и общоопасни
средства, както и на чуждестранни военни
формирования и военнослужещи, делегации
и инспекции относно тяхната сигурност, защитеност и надеждност.
Чл. 8. (1) Дейността по чл. 7 се извършва от органи на служба „Военна полиция“,
определени от директора на служба „Военна
полиция“.
(2) Контролът се осъществява във взаимодействие с командирите (началниците,
ръководителите) на военните формирования,
обектите или други структурни звена на МО.
Чл. 9. Органите на служба „Военна полиция“ контролират лицата, извършващи охрана,
като извършват проверки и/или охранително
обследване.
Чл. 10. (1) Проверките по чл. 9 представляват съвкупност от действия, мерки и препоръки, предназначени да осигурят ефективно
изпълнение и усъвършенстване на охраната.
(2) Предмет на проверките по ал. 1 е цялостната дейност по охраната от предварителната
є организация и планиране до фактическото
изпълнение.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват след
уведомяване на съответните командири (началници, ръководители) от МО, организаторите на охраняваните мероприятия, отговорните
длъжностни лица при превозване с транс-
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портни средства на личен състав, имущество,
пари, бойна техника, въоръжение, боеприпаси
и други общоопасни средства или определени
от тях длъжностни лица.
(4) За извършените проверки се изготвя
доклад до директора на служба „Военна полиция“ или определени от него длъжностни
лица, в който се описват времето и мястото на проверката, обектът, чиято охрана е
проверена, присъствалите длъжностни лица,
както и установеното фактическо състояние на
охраната и постигнатата чрез нея сигурност,
защитеност и надеждност на охранявания
обект и предложенията за подобряването им.
Чл. 11. (1) Охранителното обследване по
чл. 9 е дейност на органите на служба „Военна полиция“ за установяване и отстраняване
на причините и условията за извършване на
престъпления или други правонарушения във
военните формирования и обектите на МО.
(2) При извършване на охранително обследване от органите на служба „Военна
полиция“ се извършва цялостно проучване
на съответното военно формирование (обект)
с оглед осигуряването на физическата им
защита, системите за видеонаблюдение, сигнално-охранителната и известителна техника,
надеждност на охраната, предотвратяване и
недопускане извършването на престъпления
и други правонарушения.
(3) Охранителното обследване се извършва
по инициатива на органи на служба „Военна
полиция“ или по искане на съответните командири (началници, ръководители). Преди
започване на охранителното обследване органите на служба „Военна полиция“ уведомяват
съответния командир (началник, ръководител)
на обекта, който ще бъде обследван.
(4) Командирите (началниците, ръководителите) от МО оказват пълно съдействие на
органите на служба „Военна полиция“ при
извършване на охранителното обследване.
Чл. 12. При извършване на охранително
обследване органите на служба „Военна полиция“ установяват:
1. вида на военното формирование (обекта),
степента на неговата режимност;
2. вида и състоянието на прилежащите
територии, сгради и населени места;
3. начина, по който е организирана охраната на военното формирование (обекта),
осигуреност със сили и средства;
4. текущото състояние на организираната
физическа охрана – огради, осветление, укрепване и заключване на складови райони,
наличие и функциониране на сигнално-охранителна техника и други;
5. организацията на пропускателния режим – пешеходен и за транспортната и бронетанковата техника;

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

6. други особености на обследвания обект
и организацията на охраната му.
Чл. 13. След приключване на охранителното обследване органите на служба „Военна полиция“ изготвят протокол, в който се
описват установените факти и обстоятелства
и направените изводи и оценки. Екземпляр
от протокола се изпраща на съответния командир (началник, ръководител).
Чл. 14. Органите на служба „Военна полиция“ нямат право при извършване на контрол
на охраната по реда на тази наредба да допускат
инсцениране на инциденти или правонарушения, приближаване по прикрит начин до лицата,
осъществяващи охраната, или симулиране по
друг начин на извънредни ситуации.
Чл. 15. (1) Когато при извършване на дейностите по чл. 9 органите на служба „Военна
полиция“ установят причини и условия за
престъпления или други правонарушения във
военното формирование (обекта), те писмено
уведомяват съответния командир (началник,
ръководител) от МО.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 вземат необходимите мерки за отстраняване на причините
и условията за извършване на престъпления
и/или други правонарушения, като в едномесечен срок писмено уведомят съответните
органи на служба „Военна полиция“.
(3) За установени нарушения по Закона
за частната охранителна дейност от лица,
осъществяващи охраната на военното формирование (обекта) на МО, директорът на
служба „Военна полиция“ или определени
от него длъжностни лица уведомяват компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Наряд“ са назначени с писмена заповед
двама или повече въоръжени служители от
служба „Военна полиция“ с необходимото
снаряжение и/или техника за изпълнение на
определена дейност в кръга на законовите
им правомощия.
2. „Патрул“ e подвижен наряд, осъществяващ контрол за спазване на реда чрез обход
по определен маршрут и оглеждане на прилежащия район (участък или обект).
3. „Група“ e подвижен наряд на автомобили
в състав два и повече патрула, предназначена
за бързо реагиране при възникване на внезапни
усложнения в оперативната обстановка или
за осъществяване на контрол за спазване на
реда в определен район.
4. „Кордон“ e наря д, п редназначен за
отцепването на зона с цел недопускане на
неорганизиран достъп на външни лица в нея.
5. „Пост“ e наряд, предназначен за охрана
на един или няколко обекта.

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

6. „Контролно-пропускателен пункт“ e
наряд за осиг у ряване на пропускателни я
режим или за ограничаване на движението
на превозните средства и пешеходците в
определен район/местност или обект при
провеждане на мероприятия с участие на
личен състав от МО.
7. „Заслон“ e наряд за изпълнение на задачи
по блокиране на определен район или прикриване/преграждане на отделно направление с
цел недопускане влизане/излизане във/от тях
на хора, животни и техника.
8. „Ескорт“ е подвижен наряд на автомобили със специален режим на движение за
охрана и контрол на безопасното движение
и разполагането на място на лица от МО и
чуждестранни военни делегации и инспекции,
както и за охрана и контрол превозването
на бойна техника, въоръжение, боеприпаси
и други общоопасни средства.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 102, ал. 1, т. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и отменя Наредба
№ Н-12 от 2007 г. за условията и реда за
осъществяване на охранителна и контролна дейност от органите на служба „Военна
полиция“ (обн., ДВ, бр. 106 от 2007 г.; изм.,
бр. 77 от 2008 г.).
§ 3. Указания по прилагане на наредбата
дава директорът на служба „Военна полиция“.
11049

Министър: Н. Младенов

НАРЕДБА № Н-22
от 9 септември 2009 г.

за условията и реда за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от
органите на служба „Военна полиция“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за използване на физическа сила,
помощни средства и оръжие от органите на
служба „Военна полиция“.
Чл. 2. (1) Физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на служба „Военна полиция“ се използват при спазване на
следните принципи:
1. законосъобразност;
2. използване на физическа сила, помощни
средства и оръжие след задължително предупреждение, с изключение на случаите на
внезапно нападение;
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3. съобразяване с конкретната обстановка,
характера на нарушението и личността на
нарушителя;
4. предприемане на необходимите мерки за
опазване на живота на лицата, срещу които
са насочени, а по възможност и за опазване
на тяхното здраве;
5. преустановяване употребата на физическа сила, помощни средства и оръж ие
незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(2) Не се допуска използването на физическа сила, помощни средства и оръжие по
отношение на видимо малолетни лица, бременни жени и лица, изпаднали в безпомощно
състояние, освен в случаите на неизбежна
отбрана и крайна необходимост.
Чл. 3. (1) Всяко конкретно помощно средство и оръжие се въвежда в експлоатация
със заповед на министъра на отбраната по
предложение на директора на служба „Военна
полиция“.
(2) Забранява се употребата на помощни
средства и оръжие, които не са въведени в
експлоатация по надлежния ред.
Чл. 4. Служителите на служба „Военна
полиция“ преминават обу чение за използване на физическа сила, помощни средства
и оръжие.
Чл. 5. (1) Решението за използване на
физическа сила се взема самостоятелно от
органа на служба „Военна полиция“.
(2) Решение за използване на помощни
средства и оръжие при осъществяване на индивидуални действия се взема самостоятелно
от компетентния орган на служба „Военна
полиция“, а при колективни действия – от
ръководител я на съответното стру кт у рно
звено или старшия началник.
Раздел ІІ
Видове помощни средства и ред за тяхната
употреба
Ч л. 6 . Помощните средства, които се
употребяват от органите на служба „Военна
полиция“, са: белезници; усмирителни ризи;
каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества,
утвърдени от министъра на здравеопазването;
служебни кучета; патрони халосни, газови, с
гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни
средства; бронирани автомобили; устройства
за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие.
Чл. 7. (1) Използването на белезници цели
да ограничи възможностите за движение на
крайниците на нарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение
на ръцете отзад на гърба, като в зависимост
от физическите качества и поведение на нару-
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шителя се допуска поставяне на белезниците
при положение на ръцете отпред, комбинация
между ръка и крак, крак за крак, през или за
неподвижен предмет или по друг подходящ
начин на две и повече лица последователно.
(3) Лицето с поставени белезници трябва
да бъде под наблюдение и не може да бъде
държано в това състояние повече от един
час без проверка за наличие на нормално
кръвообращение на крайниците.
Чл. 8. (1) Усмирителни ризи се използват
за обуздаване на буйстващи лица, поведението
на които не може да се контролира с други
средства и начини.
(2) Лицата, спрямо които е приложено
това средство, се поставят под постоянно
наблюдение.
(3) Използването на усмирителни ризи се
прекратява незабавно след отпадането на основанията за това или не по-късно от 24 часа.
Чл. 9. (1) Палки се употребяват, когато са
неприложими други, по-леки начини и средства за въздействие.
(2) Електрошокови палки и прибори се
използват за пресичане на нападение, бягство на задържани лица и срещу лица, които
буйстват.
(3) Не се допуска електрошоково въздействие по време на дъжд или снеговалеж
в областта на главата и сърдечната област.
Чл. 10. (1) Химически гранати и други
средства за обгазяване на открити места
или помещения се употребяват при стриктно
спазване на нормативите за всеки конкретен
боеприпас и правилата за безопасност по
заповед на ръководителя на групата.
(2) Обгазеният район (помещение) незабавно се отцепва до края на поразяващото
дейст вие на х ими ческ и те вещест ва и се
предприемат мерки за извеждане и оказване
помощ на пострадалите лица.
(3) При използването на аерозолни химически вещества поразяващата струя се насочва към гърдите на правонарушителя. Не се
допуска употребата им пряко към дихателни
и зрителни органи.
(4) Газови патрони се изстрелват на разстояние не по-малко от един метър от правонарушителя, като оръжието се насочва към
гърдите му.
Чл. 11. (1) Патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми и халосно действие
се използват за задържане, обезвреждане и
респектиране на лица.
(2) Минимално допустимото разстояние до
лицето, срещу което се употребяват гумени,
пластмасови и шокови куршуми, се определя
от тактико-техническата характеристика на
всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се насочването на оръжието
към главата на правонарушителите и безразборна стрелба срещу множество лица.
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(4) Забранява се смесено поставяне на
бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони
в един пълнител (магазин) или барабан на
оръжието.
Чл. 12. (1) Служебните кучета се използват
за издирване на избягали лица, разпознаване
на задържани, откриване на взривни и наркотични вещества и усилване на охраната на
обекти и зони.
(2) Служебното куче задължително се води с
повод и нашийник от специално обучен водач.
(3) Водачът пуска кучето за претърсване на
помещения, зони и задържане на правонарушители като крайна мярка след съответното
предупреждение. Преди пускане на кучето
се вземат мерки да не се причинят вреди на
други лица.
Чл. 13. (1) Устройствата за принудително
спиране на превозни средства са механични,
електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за
въздействие върху части, агрегати и системи
на превозните средства, водещо до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране
на транспортни средства са предназначени
за действия срещу водачи, които не са се
подчинили на сигнал за спиране, подаден от
орган на служба „Военна полиция“, и при
задържане на нарушители.
(3) При определяне на местата за поставяне
на устройството за спиране се отчитат особеностите на пътя и прилежащите участъци,
скоростта на движение на транспортното
средство и други конкретни условия, необходими за бързото и безопасно задържане
на водача.
(4) При използването на устройство за
принудително спиране се осигурява необходимата сигнализация, съобразена с конкретната
обстановка.
Чл. 14. (1) Устройствата за отваряне на
помещен и я са меха н и ч н и, х и д ра вл и ч н и,
пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори
и химически вещества, предназначени за
въздействие върху заключващи механизми
и разрушаване на прегради на входове на
помещения и превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения
се използват по заповед на началника или
командира на групата.
Чл. 15. (1) Светлинни и звукови устройства
с отвличащо въздействие са боеприпаси и
пиротехнически, механични и други прибори,
предназначени за дезориентиране и отвличане
на вниманието.
(2) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие се използват при проникване в обекти, обезвреждане и задържане
на правонарушители.
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(3) Използването на светлинни и звукови
устройства се извършва в съответствие с
тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид устройство.
Раздел ІІІ
Употреба на оръжие
Чл. 16. Органите на служба „Военна полиция“ носят и употребяват служебно огнестрелно оръжие, което е прието на въоръжение.
Чл. 17. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ могат да използват оръжие като
крайна мярка:
1. при въоръжено нападение или реална
заплаха с оръжие;
2. при задържане на лице, извършило
тежко престъпление, и предотвратяване на
възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото
задържане и ако при това задържане не е
допуснато превишаване на необходимите и
законосъобразни мерки;
3. при внезапно нападение и неизбежна
отбрана.
(2) Употребата на оръжие трябва да бъде
адекватна на заплахата или опасността.
(3) При използване на оръжие органите
на служба „Военна полиция“ са длъжни по
възможност да пазят живота на лицето, срещу
което е насочено, и да не застрашават живота
и здравето на други лица.
Чл. 18. (1) За всички случаи на употреба на
оръжие се съставя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или ръководителя,
разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на
служителя;
2. мястото, датата и часът на използване
на помощни средства и оръжие;
3. обстоятелствата и основанието за използване на помощни средства и оръжие;
4. видът и количеството на използваните
средства;
5. по възможност данни, идентифициращи
лицето (лицата), спрямо които са използвани
помощни средства и оръжие;
6. мерките, взети спрямо лицето (лицата)
по т. 5;
7. наличие на видими последствия от използването на помощните средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 31,
ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 8 ЗОВСРБ
и отменя Наредба № 7 от 2000 г. за използване на физическа сила, помощни средства и
оръжие от органите на Военна полиция (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2000 г.; изм., бр. 28 от 2001 г.,
бр. 98 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г.).
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата
се възлага на директора на служба „Военна
полиция“.
Министър: Н. Младенов
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НАРЕДБА № Н-23
от 9 септември 2009 г.

за условията и реда за събиране, съхраняване,
обработване и предоставяне на лични данни
от служба „Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за събиране, съхраняване, обработване
и предоставяне на лични данни от служба
„Военна полиция“.
Чл. 2. Администратор на личните данни
в служба „Военна полиция“ по смисъла на
Закона за защита на личните данни е директорът на служба „Военна полиция“.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ПРАВОМОЩИЯ
Раздел І
Ред за събиране, съхранение и обработване
на лични данни
Чл. 3. Директорът на слу жба „Военна
полиция“:
1. определя реда за създаване, експлоатиране и контрол на информационните регистри в служба „Военна полиция“, в които се
съхраняват и обработват лични данни;
2. осъществява контрол по спазване изискванията за защита на личните данни при
обработването им;
3. при констатирани нередности предприема
мерки за тяхното отстраняване;
4. оказва съдействие при осъществяване на
контролните функции на Комисията за защита
на личните данни при спазване изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. (1) В информационните регистри на
служба „Военна полиция“ могат да се обработват лични данни.
(2) При изпълнението на функциите си
по чл. 102, ал. 1, т. 7 ЗОВСРБ органите на
служба „Военна полиция“ обработват лични
данни, като:
1. могат да не информират физическото
лице за обработването на личните му данни
и да не искат съгласието му;
2. не предоставят лични данни на трети
лица, с изключение на случаите по чл. 11;
3. съхраняват личните данни в срокове,
определени от администратора на лични данни
в служба „Военна полиция“.
Чл. 5. В информационните регистри по
чл. 3, т. 1 могат да се съхраняват и обработват
лични данни, обработвани от други органи,
като данните, получени по този начин, не
могат да се използват за други цели освен за
реализиране на функциите на службата по
чл. 102, ал. 1, т. 7 ЗОВСРБ. Тези данни не се
препредават.
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Чл. 6. Директорът на служба „Военна
полиция“ възлага обработката на личните
данни на определени от него длъжностни
лица. Начините за обработване на личните
данни се определят с акта по чл. 24, ал. 4 от
Закона за защита на личните данни.
Чл. 7. При обработката на лични данни в
информационните регистри могат да се използват вътрешни идентификационни кодове,
кодиране и криптиране на данните.
Чл. 8. (1) Техническите и организационните
мерки за защита на личните данни се прилагат
от директора на служба „Военна полиция“ или
от определени с негова заповед служители.
(2) Мерките и средствата за защита на личните данни се определят с вътрешни правила
на директора на служба „Военна полиция“
при спазване на нормативно установените
минимални изисквания.
Чл. 9. (1) Директорът на служба „Военна
полиция“ определя правила за сигурност при
обработката, съхранението и архивирането
на лични данни, които са задължителни за
служителите, оправомощени за достъп до информационните регистри, съдържащи лични
данни в служба „Военна полиция“.
(2) Директорът на служба „Военна полиция“ възлага на упълномощени служители
функции по приложение на правилата за
сигурност по ал. 1.
(3) Процедурата за докладване и управление
при инциденти задължително включва регистриране на инцидента, времето на установяването му, лицето, което докладва, и лицето,
на което е докладван инцидентът, мерките за
отстраняването му и последствията от него.
Чл. 10. Личните данни могат да бъдат съхранявани и след приключване на обработването им до отпадане на причината за тяхното
запазване или до окончателното постигане на
целта на обработването им.
Раздел ІІ
Ред за предоставяне и заличаване на личните
данни
Чл. 11. Лични данни от информационните регистри на служба „Военна полиция“ се
предоставят на трети лица, при условията и
по реда, установени в действащото законодателство или по силата на ратифициран и
влязъл в сила международен договор, по който
Република България е страна.
Чл. 12. Личните данни по чл. 4 се заличават, ако повече не съществува причина за
тяхното запазване, свързана с изпълнение
на функциите на службата по чл. 102, ал. 1,
т. 7 ЗОВСРБ или в изпълнение на съдебен
акт. При заличаването на личните данни се
вземат предвид възрастта на физическото
лице, естеството на обработваните лични
данни, необходимостта от обработване до
приключването на конкретното разследване
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или законова процедура, влизане в сила на
присъда или съдебно решение, амнистия,
реабилитация или изтичане срока на давност.
Чл. 13. Унищожаване на лични данни се
допуска само след окончателно постигане
целта на обработването им и при спазване
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 14. Заличаването и унищожаването
на лични данни се извършва със заповед на
директора на служба „Военна полиция“ по
мотивирано предложение на ръководителя
на структурното звено, в което се обработват
същите лични данни, за всеки отделен случай.
Чл. 15. (1) Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични
данни, обработвани в информационните регистри по чл. 3, т. 1, чрез подаване на писмено
заявление или заявление по електронен път
до директора на служба „Военна полиция“,
при условията и по реда на Закона за защита
на личните данни.
(2) Директорът на служба „Военна полиция“
се произнася в 14-дневен срок от постъпване на
заявлението. Срокът може да бъде удължен до
30 дни, когато обективно се изисква по-дълъг
срок за събирането на всички искани данни.
Чл. 16. (1) Писменото заявление по чл. 15,
ал. 1 се подава лично или чрез упълномощено
лице до регистратурата на служба „Военна
полиция“.
(2) Писменото заявление може да бъде
подадено и по пощата на адреса на служба
„Военна полиция“.
(3) Писменото заявление следва да съдържа
следните данни:
1. наименование, седалище, адрес, БУЛСТАТ
и телефон за заявителя – юридическо лице;
2. трите имена, ЕГН, данни за документ за
самоличност (вид, номер, дата на издаване,
държава и орган, издал документа), адрес за
контакт и телефон на заявителя – физическо
лице;
3. описание на исканата информация;
4. предпочитана форма за предоставяне на
исканата информация;
5. трите имена, ЕГН и месторождение на
починало лице; в случаи, когато заявител е
негов наследник, към заявлението се прилага
заверено копие на удостоверение за наследници;
6. електронен адрес, ако има такъв.
(4) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага и нотариално
заверено пълномощно.
(5) При приемане на заявлението се извършва проверка за правилното попълване
на данните и наличието на необходимите
документи и се регистрира в регистратурата
на службата.
(6) Длъжностното лице, приело заявлението, уведомява заявителя за входящия номер
на заявлението.
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(7) Когато регистрираното заявление е с
неточно или непълно описание на исканата
информация, заявителят се уведомява писмено за това с препоръчано писмо и обратна
разписка. Заявлението не се разглежда, ако в
7-дневен срок от дата на получаване на уведомлението заявителят не отстрани посочените
недостатъци с ново заявление.
Чл. 17. (1) Директорът на служба „Военна
полиция“ отказва изцяло или частично предоставянето на лични данни, когато от това
би възникнала опасност за отбраната или
националната сигурност, за защитата на класифицираната информация, за разкриването на
източниците на информацията или негласните
методи и средства за нейното събиране или
ако предоставянето на тези данни на лицето
би накърнило изпълнението на законово определените задачи на служба „Военна полиция“.
(2) Уведомяването на заявителя за отказа
по ал. 1 се извършва писмено, като се посочва
само правното основание. За отказ се счита
и липсата на уведомление.
Чл. 18. Вътрешноведомственият контрол
при събирането, съхранението и обработването на лични данни в информационните
регистри на служба „Военна полиция“ се
осъществява от министъра на отбраната, а
общият контрол – от органите, определени със
закон, при спазване на правилата за защита
на класифицираната информация.
Раздел ІІІ
Форми на достъп и разходи за предоставяне
на информация, съдържаща лични данни
Чл. 19. (1) Формите на достъп за предоставяне на информация, съдържаща лични
данни, са:
1. писмена справка;
2. копие на хартиен носител;
3. копие на магнитен или оптичен носител.
(2) За предоставяне на информаци ята
могат да се използват една или повече от
формите по ал. 1.
(3) Когато предпочитаната форма на достъп
за предоставяне на информация е на магнитен
или оптичен носител, заявителят определя
и предпочитаните технически параметри за
запис на информацията.
Чл. 20. (1) Информацията, съдържаща лични данни, се предоставя в исканата от заявителя форма, когато това е технически
възможно.
(2) Когато предоставянето на информацията
в исканата от заявителя форма е невъзможно,
тя се предоставя във форма, определена от
органа по чл. 2.
Чл. 21. (1) Разходите по предоставяне на
информацията от служба „Военна полиция“
върху посочен от заявителя носител се заплащат по нормативи, определени от директора
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на служба „Военна полиция“, които не могат да превишават материалните разходи по
предоставянето є.
(2) Сумите по ал. 1 се събират чрез банков
превод по посочена от органа по чл. 2 банкова
сметка на служба „Военна полиция“.
Чл. 22. Приходите от предоставяне на
достъп до информация от служба „Военна
полиция“ постъпват по бюджета на служба
„Военна полиция“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 329, ал. 8 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на директора на служба
„Военна полиция“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Младенов
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ИНСТРУКЦИЯ № И-8
от 9 септември 2009 г.

за оперативно-издирвателната дейност на
служба „Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се урежда оперативно-издирвателната дейност на органите на
служба „Военна полиция“ в Министерството
на отбраната на Република България.
Чл. 2. (1) Оперативно-издирвателната дейност (издирвателната дейност) е комплекс
от оперативно-издирвателни, технически и
информационно-справочни мероприятия и
се извършва при спазване на Конституцията,
законите и подзаконовите нормативни актове
в Република България.
(2) Дейността по ал. 1 има за цел издирването на следните обекти:
1. лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ);
2. общоопасни средства, моторни превозни
средства и вещи с трайни белези, собственост
на Министерството на отбраната (МО);
3. вещи с доказателствена стойност по
престъпления, извършени на територията на
обекти и съоръжения на МО или от лицата
по т. 1.
Чл. 3. Основания за предприемане на издирването са:
1. сигнал или съобщение;
2. решения, определения и постановления
на органи на съдебното производство;
3. постановления на органи на досъдебното
производство;
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4. необходимост от извършване на неотложни издирвателни действия.
Чл. 4. (1) Дейността по издирването се
орга н изи ра о т к ри м и на л н и т е о тдел и на
служба „Военна полиция“ и се осъществява
от органите на служба „Военна полиция“ във
взаимодействие с компетентните служби на
Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Специализирани органи за издирване
на лица по чл. 13, ал. 1 са служителите от
сектор „Издирване и задържане“ на отдел
„Контрол и охрана“ при регионална служба
„Военна полиция“ – София.
Чл. 5. Служба „Военна полиция“ при необходимост съгласува с органите на съдебната
власт, с министерствата и ведомствата въпросите по издирване, задържане, конвоиране и
предаване на издирваните лица.
Чл. 6. При провеждане на издирвателната
дейност може да се предоставя и публикува
информация в средствата за масово осведомяване за издирвани лица след разрешение
на директора на служба „Военна полиция“ по
установения в МО ред и при необходимост
след съгласуване със сектор „Издирване“ в
ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР, с изключение на случаите,
когато това би затруднило издирвателната
дейност.
Г л а в а

в т о р а

ИЗДИРВАНЕ НА ЛИЦА
Раздел І
Лица, подлежащи на издирване
Чл. 7. Органите на служба „Военна полиция“ издирват лицата по чл. 102, ал. 1, т. 2
ЗОВСРБ, както следва:
1. военнослужещи, отклонили се от военна
служба (ОВС);
2. избягали от арест, конвой и местата за
задържане в служба „Военна полиция“;
3. укриващи се обвиняеми и подсъдими;
4. безследно изчезнали;
5. избягали от болници, клиники, диспансери или изолатори за душевно или заразно
болни;
6. отвлечени лица;
7. лица, за които е постановено принудително довеждане;
8. лица, за които са постъпили искания от
надлежните органи за установяване на адреса
на местоживеене или срещу които се водят
съдебни и досъдебни производства;
9. лица, свидетели и пострадали от престъпления по водени досъдебни и съдебни
производства.
Чл. 8. Спрямо издирваните лица органите
на служба „Военна полиция“ осъществяват
законоустановените си правомощия.
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Чл. 9. Органите на служба „Военна полиция“ извършват действия по идентификация
на лица с неустановена самоличност и на
трупове и части от тях, открити във военни
формирования и обекти, във взаимодействие
с полицейските органи по местоизвършване.
Чл. 10. Издирване на лица се осъществява на
местно, общодържавно и международно ниво.
Раздел ІІ
Неотложни издирвателни действия
Чл. 11. Неотложните издирвателни действия
са комплекс от информационно-справочни и
издирвателни мероприятия, които имат за цел
откриване на лица по раздел І и/или набиране на необходимия минимум информация за
обявяване на лица за общодържавно издирване
и проверка на най-вероятните места, където
те могат да се намират.
Чл. 12. Неотложните издирвателни действия
се предприемат незабавно след получаване на
съобщението, даващо основание да се открие
процедура по издирване, и включват:
1. уточняване на установъчните данни на
издирваното лице;
2. извършване на адресна проверка на
лицето или проверка на мястото, от където
е изчезнало (избягало);
3. изясняване на обстоятелствата във връзка с чл. 7, даващи основание за издирване
на лицето.
Чл. 13. (1) Неотложни издирвателни действия се провеждат при издирване на лицата по
чл. 102, ал. 1, т. 2 ЗОВСРБ, които са:
1. избягали от арест, конвой и помещения
за задържане;
2. отвлечени лица;
3. извършители на тежки престъпления,
установени веднага след извършване на престъплението;
4. отклонили се неправомерно от дежурства
и караули със служебно оръжие;
5. притежаващи общоопасни средства, когато има данни за злоупотреба с тях.
(2) Когато се налага извършването на
неотложни издирвателни действия, веднага
след събиране на необходими я миним у м
установъчни данни за издирваните лица същите се включват в „Ежедневен бюлетин за
съобщенията и сигналите за инцидентите в
МО, получени от оперативните дежурни на
служба „Военна полиция“ (ежедневен бюлетин)
в раздела „ИЗДИРВАНИ ЛИЦА“, и незабавно
се обявяват за общодържавно издирване, за
което се изготвя план за неотложни издирвателни мероприятия. Гореописаните действия
се извършват в срок до 24 часа от получаването на сигнала.
(3) Обявяването по ал. 2 се извършва от
отдел „Кримина лен“ в ръководството на
служба „Военна полиция“ чрез сектор „Издирване“ в дирекция „Противодействие на

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

общата престъпност“ (ДПОП) при Главна
дирекция „Криминална полиция“, а в извън
работно време – от оперативния дежурен на
служба „Военна полиция“ чрез оперативния
дежурен център (ОДЦ) на ДПОП.
(4) За издирваните лица, за които има
данни, че ще напуснат страната, незабавно
чрез оперативната дежурна част на служба
„Военна полиция“ се уведомява ОДЦ на
Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).
Раздел ІІІ
Местно издирване
Чл. 14. Местното издирване представлява
комплекс от мероприятия, осъществявани в
зоната на отговорност на съответната регионална служба „Военна полиция“ и вероятните
места на пребиваване или появяване на лицето.
Чл. 15. (1) Местното издирване се осъществява от регионалните служби „Военна
полиция“ и техните териториални звена след
предварително изготвен план за издирвателни
мероприятия с издигнати версии в срок до
7 дни.
(2) Местното издирване се осъществява
във взаимодействие с останалите регионални
служби „Военна полиция“ и с териториалните
структури на МВР.
Чл. 16. (1) Местното издирване започва с
регистриране на сигнал или съобщение по реда
на чл. 5, а л. 2 от Инструкцията за организация
на работата в служба „Военна полиция“ по
постъпили сигнали и съобщения, получаване
на обосновано искане, придружени с преписи
от присъди, постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“, постановено
принудително довеждане от съда или органите
на досъдебното производство и документи от
други органи, имащи законно основание да
искат издирване на лица.
(2) Издирваното лице се обявява в ежедневния бюлетин в раздел „ИЗДИРВАНИ
ЛИЦА“, като се посочват установъчните му
данни, военното формирование, в което служи
(работи), от кога е в неизвестност, кой и за
какво го издирва.
(3) Издирваното лице се регистрира в база
данни „ИЗДИРВАНИ ЛИЦА“ на служба „Военна полиция“.
Чл. 17. (1) Освен в случаите, когато се
налагат неотложни издирвателни действия,
след регистрирането на материалите по чл. 16,
ал. 1 се извършват първоначални издирвателни
мероприятия.
(2) Първоначалните издирвателни мероприятия се осъществяват в срок до 72 часа
и включват:
1. справки по автоматизираните информационни и други документални фондове на
служба „Военна полиция“ и МВР за събиране
и проверка на установъчните данни за издирвания обект;
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2. задълбочено проучване на обекта по местоживеене и месторабота с цел установяване
на неговите връзки и местопребиваването му;
3. организиране и провеждане на издирвателни мероприятия в средата на близки,
роднини, приятели и съучастници на обекта,
за които има данни или се предполага, че ще
влязат във връзка с него;
4. извършване на явни проверки, огледи и
претърсвания на всички места, за които има
данни, че лицето може да се укрие;
5. търсене и изземване на хомоскопни следи
в помещения и от вещи, с които издирваното
лице е имало контакт.
(3) При провеждане на издирвателните
мероприятия се събират и фиксират данни и
факти, които дават възможност да се установи
местонахождението на обекта, да се изгради
психологически портрет на издирваното лице
и да се прогнозират евентуалните му прояви
в бъдеще.
(4) При претърсване на местности и преследване на издирвани лица могат да участват
формирования и структури на МО и/или МВР
след съгласуване по установения ред.
Чл. 18. (1) След провеждане на първоначалните издирвателни мероприятия на местно
издирване служителят, който ги е провел,
изготвя подробна справка за извършеното
и резултатите, като попълва две карти за
издирвано лице (КИЛ) – (приложение № 1).
Към картата се прилагат:
1. копие от документа, даващ правно основание за издирването – присъда, постановление
или други документи от органи, които имат
право да искат издирване на лицето;
2. дактилоскопна карта и фотоснимки на
лица и трупове с неустановена самоличност.
(2) В картата за издирвано лице, ползващо
чужди или подправени документи за самоличност, се попълват и данните от използваните
документи.
(3) В картата за издирвано лице, когато
е чужд гражданин, се попълват имената на
кирилица и/или латиница, както са в документа за самоличност.
(4) За намерени лица или трупове с неустановена самоличност се попълват два екземпляра карта за труп/лице с неустановена
самоличност (приложение № 2).
Чл. 19. (1) Служителят, провел първоначалните издирвателни мероприятия, оформя
материалите по чл. 18 в издирвателна преписка
(ИП) и я докладва с конкретно, мотивирано
предложение на прекия си началник.
(2) За лицата, за които има постановена
мярка за неотклонение „задържане под стража“, постановено принудително довеждане или
влязла в сила присъда „лишаване от свобода“,
в издирвателната преписка се прилага заверено
копие на постановлението, определението и/
или копие от присъдата, мотивите и свидетелство за съдимост на лицето.
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(3) За обвиняеми и подсъдими, за които
има разпореждане за настаняване в местата
за лишаване от свобода (МЛС), към издирвателната преписка освен постановената мярка
за неотклонение се прилагат:
1. писмено разпореждане от съответния
прокурор или съд за настаняване в МЛС;
2. справка – извлечение от обвинителното
заключение или обвинителния акт.
(4) След проверка за правилността, точността и пълнотата на ИП от съответния началник той дава указания за по-нататъшните
действия по издирване на лицето.
(5) Картата за издирвано лице се утвърждава от началника на отдел „Криминален“
на съответната регионална служба „Военна
полиция“.
Чл. 20. (1) Лица, които са в неизвестност
и срещу тях се водят наказателни дела, се
издирват от регионалните служби „Военна
полиция“ по подсъдност на делата.
(2) Лица, укриващи се от изтърпяване на
наказание „лишаване от свобода“, се издирват
от регионалните служби „Военна полиция“
по постоянен адрес, освен ако прокуратурата
не е възложила издирването на лицето на
друга служба.
(3) Лица, укриващи се от изтърпяване на
наказание „пробация“, се издирват от регионалните служби „Военна полиция“ по настоящ
адрес на осъдения, а когато този адрес е извън
територията на Република България – по
постоянен адрес.
Чл. 21. За издирването на изчезнали, отвлечени, укрили се лица или военнослужещи
в отклонение от военна служба в условията
на международни военни мисии в чужбина
и по отношение на чуждестранни военни
контингенти на територията на Република
България служителите на служба „Военна
полиция“ действат при условията на сключен
международен договор, по който Република
България е страна, или на принципа на взаимността, за конкретната военна операция
(мисия).
Чл. 22. За лицата по чл. 13, ал. 1 неотложните издирвателни действия и първоначалните
издирвателни мероприятия се организират и
провеждат от регионалната служба „Военна
полиция“ по местоизвършване на деянието.
Чл. 23. (1) Ако мероприятията по местно
издирване не дадат резултат, сигналът или
съобщението се пререгистират като заявителски материал (ЗМ), а издирваното лице се
обявява за общодържавно издирване (ОДИ)
по реда на раздел ІV.
(2) В случаите по ал. 1 заявителят за издирването се уведомява писмено, че лицето
не е установено и е обявено за ОДИ.
Чл. 24. (1) При задържане от органите на
МВР на издирвано от служба „Военна полиция“
лице оперативният дежурен в ръководството на
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служба „Военна полиция“ е длъжен незабавно
да организира приемането, конвоирането и
охраната му чрез оперативните дежурни в
съответните регионални структури.
(2) В случаите по ал. 1, когато задържаното лице е извън кръга на посочените лица
по чл. 102, ал. 1, т. 2 ЗОВСРБ, оперативният
дежурен в ръководството на служба „Военна
полиция“ организира конвоирането и охраната
му от съответните органи на МВР и Министерството на правосъдието.
Чл. 25. (1) Местното издирване на лица
и действията по идентификация на трупове
или лица с неустановена самоличност се
прекратяват при:
1. установяване или задържане на лицето
и предаването му на инициатора за издирването с протокол;
2. идентифициране на трупа (лицето);
3. прекратяване на правоотношението за
изпълнение на военна служба, служебните и/
или трудовите правоотношения;
4. отпадане на необходимост та от издирване – смърт на лицето, постановена
условна присъда, прекратяване на съдебното
производство, доброволно завръщане във
военното формирование на военнослужещ в
отклонение и др.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 събраните материали по издирването на лицето се изпращат от директора на съответната регионална
служба „Военна полиция“ или упълномощено
от него длъжностно лице чрез Военна прокуратура на съответната областна дирекция
(ОД) на МВР за продължаване на издирването.
Чл. 26. (1) Прекратяване на местното издирване на лице се извършва с мотивирана
обобщена докладна записка от служителя,
който го е обявил, след резолюция на директора на съответната регионална служба
„Военна полиция“ или упълномощено от него
длъжностно лице.
(2) При прекратяване на местното издирване
на лице се попълват две карти за прекратяване
издирването на лице (КПИЛ) (приложение
№ 3). Към картата се прилага копие на документа, даващ основание за прекратяване на
издирването.
(3) Данните за прекратяване на местното
издирване се отразяват в ежедневния бюлетин – раздел „ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗДИРВАНЕ НА ЛИЦА“ и база данни „ИЗДИРВАНИ
ЛИЦА“ на служба „Военна полиция“.
(4) При прекратяване на местното издирване на лице документите от ИП заедно с
обобщената докладна записка по случая се
прилагат към сбор от документи „Издирвателна дейност“ в деловодството на съответната
регионална служба.
(5) При обявяване за общодържавно издирване материалите от издирвателната преписка
се присъединяват към ЗМ, с изключение на
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карти (приложения № 1, 2, 3, 4), фотоснимки
и дактилоскопна карта, първите екземпляри
от които се прилагат към сбор от документи
„Издирвателна дейност“ в деловодството на
съответната регионална служба „Военна полиция“, а вторите екземпляри се изпращат по
реда на чл. 29, ал. 3 или чл. 38, ал. 4.
(6) При обявяване за ОДИ по образувано военно досъдебно производство (ВДП)
материалите от издирвателната преписка се
присъединяват към ВДП, с изключение на
карти (приложения № 1, 2, 3, 4), фотоснимки
и дактилоскопна карта, първите екземпляри
от които се прилагат към сбор от документи
„Издирвателна дейност“ в деловодството на
съответната регионална служба „Военна полиция“, а вторите екземпляри се изпращат по
реда на чл. 29, ал. 3 или чл. 38, ал. 4.
Раздел ІV
Общодържавно издирване
Чл. 27. Общодържавното издирване представлява комплекс от издирвателни, научно-технически, справочно-информационни
и дру ги меропри яти я, осъществявани на
територията на страната с цел откриване на
издирвани лица, идентифициране на трупове (части от труп) или лица с неустановена
самоличност.
Чл. 28. (1) Общодържавно издирване се
обявява въз основа на мотивирано писмено
предложение на служителя от съответната
регионална служба „Военна полиция“, водещ
ИП, чрез сектор „Издирване“ в ДПОП при
Главна дирекция „Криминална полиция“,
съгласно нормативно установения в МВР ред.
(2) Към ОДИ се пристъпва в следните
случаи:
1. местното издирване на обекта не е дало
резултат;
2. при извършване на неотложни издирвателни действия в случаите и по реда на чл. 13.
Чл. 29. (1) Общодържавното издирване се
предприема въз основа на въведени данни за
обектите в АИС „ИД“ на МВР.
(2) Служителят, водещ ИП, подготвя следните документи:
1. мотивирано писмено предложение за
обявяване на ОДИ, утвърдено от директора
на съответната регионална служба „Военна
полиция“ или упълномощено от него длъжностно лице;
2. подробна писмена справка за проведените мероприятия и резултатите от издирването;
3. карта за издирваното лице с посочен
вид на издирването и мярката за прилагане;
4. документи, даващи право за задържане
и конвоиране на издирваното лице.
(3) Документите по ал. 2 се изпращат до
ръководството на служба „Военна полиция“
и чрез отдел „Криминален“ се препращат
на сектор „Издирване“ в ДПОП при Главна
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дирекция „Криминална полиция“ за регистриране в АИС „ИД“ на МВР на издирваното
лице за ОДИ.
(4) В случаите по чл. 13, ал. 1 предложението за обявяване на ОДИ се изпраща по
факса на сектор „Издирване“ в ДПОП при
Главна дирекция „Криминална полиция“, след
което документите по ал. 2 в срок до 48 часа
се изпращат по реда на ал. 3.
(5) При необходимост от ОДИ на лица,
извън посочените в чл. 102, ал. 1, т. 2 ЗОВСРБ,
документите по чл. 3, т. 2 и 3 се изпращат от
директора на съответната регионална служба
„Военна полиция“ или упълномощено от него
длъжностно лице на съответната ОД на МВР
по компетентност.
Чл. 30. (1) Данните за обявените за ОДИ
лица и трупове с неустановена самоличност
се въвеждат в база данни „Издирвани лица“
на служба „Военна полиция“ и по съществуващите средства за връзка се предават за
сведение до всички регионални служби.
(2) След получаването на информацията
за издирваните лица директорите на регионалните служби „Военна полиция“ са длъжни да запознаят личния състав по места и
да организират изпълнението на указаните
мероприятия, ако има такива.
Чл. 31. При необходимост в хода на издирването може да се променят категорията,
данните за лицето и мероприятията по издирването му по реда на чл. 29.
Чл. 32. (1) Справки за лица, обявени за
ОДИ, се изискват от звеното за справочна
дейност в ръководството на служба „Военна
полиция“.
(2) При извършване на справки за лица в
другите бази данни задължително се проверява дали лицето е протичало на издирване
и кой е инициаторът.
Чл. 33. Оперативните дежурни на служба
„Военна полиция“ пряко участват в издирвателния процес. Те са длъжни:
1. да приемат и записват точно в дневника
получените сигнали, съобщения, телеграми,
факсове и други за издирвани обекти;
2. да докладват по установения ред получените телеграми и факсове, за отдаване на
разпореждания по тях;
3. своевременно да включват в ежедневния
бюлетин съобщенията за издирване на лица
в случаите на чл. 13;
4. да осиг у ряват денонощен реж им за
справочна дейност от оперативните дежурни
части на служба „Военна полиция“ (ОДЧ);
5. за всяко лице, доведено в регионалната
служба „Военна полиция“, незабавно да правят справка в база данни „Издирвани лица“
на службата и в АИС на МВР;
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6. в извънработно време, в празнични и
почивни дни да организират провеждането
на неотложни действия и първоначални издирвателни мероприятия за установяване и
задържане на издирваните лица.
Чл. 34. (1) Издирването на лица и действията по идентификация на трупове или лица с
неустановена самоличност се прекратяват при:
1. установяване или задържане на лицето
и предаването му на инициатора;
2. идентифициране на трупа (лицето);
3. отпадане на необходимостта от издирване
на лицето – погасяване по давност на деянието, смърт на издирваното лице, постановена
условна присъда, прекратяване на съдебното
производство, доброволно завръщане във
военното формирование на военнослужещ в
отклонение и др.
(2) Служителят, обявил лицето, е длъжен
ежегодно да проверява за актуалността на
законовия повод за издирването и при отпадане на необходимостта – да снеме лицето
от издирване.
Чл. 35. (1) След установяване и задържане
на издирвано лице незабавно се уведомява
оперативният дежурен в ръководството на
служба „Военна полиция“ за включването му
в ежедневния бюлетин, който уведомява ОДЦ
на ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ и съответните регионални служби –
инициатори на издирването.
(2) Инициаторите на издирването незабавно
писмено се уведомяват от директора на регионалната служба, установила и задържала
издирваното лице, като в писмото се посочва
на кой орган е предадено издирваното лице.
(3) В документацията до органа, на когото е предадено лицето, се отразяват всички
инициатори на издирването, когато са повече
от един.
Чл. 36. (1) При задържане на издирваните
лица се прави личен обиск, а при необходимост
местата, където са се укривали, се претърсват
при спазване изискванията на Наказателнопроцесуалния кодекс.
(2) С лицата се провеждат беседи, а при
необходимост се снемат обяснения и се извършват проверки за установяване на извършени
от тях престъпления.
(3) При беседите се уточняват местата, които са посещавали, и връзките им за периода,
през който са се укривали.
(4) Сведенията, получени при беседите и
разпитите, се изпращат на компетентните
органи, в чиято територия и правомощия са
извършени престъпленията.
Чл. 37. (1) Лицата, обявени за издирване
и задържани на ГКПП или от органите на
МВР, се приемат веднага от най-близката
регионална служба „Военна полиция“, като
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незабавно се уведомяват инициаторът на издирването и оперативният дежурен на служба
„Военна полиция“.
(2) Регионалната служба по ал. 1 изготвя
необходимите документи (докладна записка,
справки, протоколи и др.) и конвоира лицето
до инициатора на издирването.
(3) В случаите на ал. 1, когато задържаното
лице е извън кръга на посочените лица по
чл. 102, ал. 1, т. 2 ЗОВСРБ, конвоирането и охраната му се извършват от съответните органи
на МВР и Министерството на правосъдието.
Чл. 38. (1) Общодържавното издирване се
прекратява по предложение на служителя,
водил ИП, след предаване на издиреното
лице на искащия орган с протокол или след
отпадане на необходимостта от издирване.
(2) За прекратяване на издирването служителят, водил ИП, подготвя следните документи:
1. предложение за прекратяване на ОДИ,
утвърдено от директора на съответната регионална служба „Военна полиция“ или упълномощено от него длъжностно лице;
2. подробна писмена справка за проведените мероприятия, довели до откриване
(задържане) на лицето (лице с неустановена
самоличност или труп);
3. за лицата се попълва КПИЛ в два екземпляра;
4. при установяване самоличността на намерени неидентифицирани лица или трупове
се попълва карта за прекратяване издирването
на труп/лице с неустановена самоличност
(КПИТ/ЛНС) (приложение № 4).
(3) Началникът на отдел „Криминален“
на съответната регионална служба „Военна
полиция“ утвърждава КПИЛ (КПИТ/ЛНС),
първият екземпляр от която се прилага към
ИП, а вторият – към документите по ал. 2.
(4) Документите по ал. 2 се изпращат в
ръководството на служба „Военна полиция“
и чрез отдел „Криминален“ се препращат
в сектор „Издирване“ в ДПОП при Главна
дирекция „Криминална полиция“ за прекратяване на ОДИ.
(5) За издирено безследно изчезнало лице
се изготвя справка по реда на ал. 2, т. 2, в
която подробно се описва къде, при какви
условия, за колко време и поради какви причини е изчезнало.
Чл. 39. В случаите на издирвано лице, на
което е прекратено правоотношението за изпълнение на военна служба, служебното и/
или трудовото правоотношение, се постъпва
по реда на чл. 25, ал. 2.
Раздел V
Международно издирване и екстрадиция
Ч л. 40. Меж д у народ но т о изд и рва не и
екстрадицията представляват комплекс от
информационно-координационни и издирвателни мероприятия по установяване место-
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нахождението на лица, намиращи се извън
територията на Република България, и предаването им, както и за идентификация на
трупове с неустановена самоличност.
Чл. 41. (1) Към международно издирване
се пристъпва, когато са налице достатъчно
данни, че лицето е напуснало страната.
(2) Искания за международно издирване на
лица и за идентификация на намерени трупове
или на лица с неустановена самоличност се
изготвят при наличие на някое от следните
условия:
1. проведено безрезултатно местно и общодържавно издирване;
2. наличие на данни, че лицето е напуснало
страната и има постановление на прокурора
или определение на съда с взета мярка за
неотклонение „задържане под стража“ и становище на главния прокурор или министъра на
правосъдието, че ще се иска екстрадирането
на лицето от страната, в която е предполагаемото му местонахождение;
3. п ри необходимост за изди рване на
безследно изчезнали лица се предприемат
едновременно мерки за обявяване на общодържавно и международно издирване;
4. при искане за установяване адреса или
местонахождението на лица, за които има
данни, че са напуснали страната;
5. при намерени трупове и лица с неустановена самоличност, за които има основателни данни да се предполага, че са чужди
граждани.
Чл. 42. (1) Искането за меж дународно
издирване на лица съдържа следните данни:
1. пълни установъчни данни – имена на
лицето с тяхното изписване на латиница в
паспорта, рождена дата и месторождение, номер на паспорта, дата и място на издаването
му, срок на валидност, гражданство; посочват
се и данните на фалшифицирани документи
за самоличност, ако са използвани;
2. имена на родители с тяхното изписване
на латиница;
3. подробно описание на прест ъпното
деяние, за което се издирва – кога, къде и
какво е извършило лицето, по кой текст от
Наказателния кодекс е квалифицирано и какво наказание се предвижда за това деяние,
способ на извършване;
4. обстоятелствата, при които лицето е
изчезнало безследно;
5. подробен словесен портрет – пол, ръст,
телосложение, лице, коси, очи и особени белези – наранявания, изгаряния, татуировки,
физически и психически заболявания, ампутации и др.;
6. два броя портретни фотоснимки;
7. описание на съдебното и криминално
минало на лицето;
8. дактилоскопна карта и/или ДНК профил
(ако има);
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9. данни за предишни задгранични пътувания на лицето – кога и кои страни е
посещавало;
10. справка за проведените до този момент
издирвателни мероприятия на местно и общодържавно издирване, както и постъпила
допълнителна информация за пребиваване
на лицето в друга страна;
11. копие от постановлението или определението за взета мярка за неотклонение
„задържане под стража“ или влязла в сила
присъда „лишаване от свобода“.
(2) Искането с придружаващите го документи се утвърждава от директора на служба
„Военна полиция“ и чрез отдел „Криминален“ в ръководството на служба „Военна
полиция“ се изпраща на сектор „Издирване“
в ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР. В него се указват необходимите мерки и мероприятия, които следва
да се предприемат при установяване или след
задържане на издирваното лице. Изрично
се указва дали ще се иска екстрадиране на
лицето.
Чл. 43. (1) В случаите, когато е необходимо
издирване на лице с цел арест и екстрадиция
за категориите „обвиняем“ и „осъден“, писмено
се уведомяват съответните военноокръжни
прокуратури и се изпълняват писмените им
разпореждания.
(2) За категорията „подсъдим“ се уведомяват съответните съдилища.
Чл. 44. В случаите по чл. 43 органите на
служба „Военна полиция“ действат съгласно
Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест, при условията на сключен
международен договор, по който Република
България е страна, или на принципа на взаимността.
Чл. 45. При установяване на лице, издирвано у нас по искане на друга държава,
оперативният дежурен в ръководството на
служба „Военна полиция“ незабавно уведомява
ОДЦ на ДПОП при Главна дирекция „Криминална полиция“ – МВР, за координиране
на действията.
Чл. 46. При наличие на данни, че издирвано
по линия на Международната организация
на криминалната полиция (Интерпол) лице
е пребивавало в страната и я е напуснало,
информацията чрез отдел „Криминален“ на
ръководството на служба „Военна полиция“
се предава в сектор „Издирване“ в ДПОП
при Главна дирекция „Криминална полиция“.
Чл. 47. Меж дународното издирване на
лице се прекратява след предаването му на
компетентния орган с протокол или след
отпадане необходимостта от издирването му
по чл. 41, ал. 2.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Г л а в а

т р е т а

ИЗДИРВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
Чл. 48. (1) Обекти на издирване са моторни
превозни средства (МПС) със/без табели, част
от МПС (двигател) и табели с регистрационен номер на МПС, които са собственост на
МО, предмет на престъпления или средство
за извършване на престъпление.
(2) Служителите, приели съобщение или
заявление за обектите по ал. 1, незабавно уведомяват съответния оперативен дежурен (ОД)
и продължават да извършват първоначалните
издирвателни мероприятия.
(3) Оперативният дежурен извършва проверка чрез съответната ОДЧ на МВР дали
отнетото МПС (регистрационна табела) не
е намерено сред тези, които поради неправилно паркиране или по други причини са
транспортирани и оставени на съхранение на
специално определените за това места.
(4) Ако МПС (регистрационна табела) не се
намери след извършената проверка по ал. 3,
ОД незабавно по съществуващите средства за
свръзка изпраща съобщение на съответната
ОДЧ на МВР за регистрирането му в АИС
„Издирвателна дейност“ (ИД).
(5) Оперативният дежурен от регионалната
служба „Военна полиция“, приел съобщението,
докладва на ОД в ръководството на служба
„Военна полиция“, който незабавно уведомява
ОД на другите регионални служби.
(6) Със съобщението се запознава целият
личен състав на служба „Военна полиция“.
(7) Оперативният дежурен в ръководството
на служба „Военна полиция“ при изготвянето
на ежедневния бюлетин вписва в съответния
раздел данните на МПС и обстановката, при
която е отнето.
Чл. 49. (1) Прекратяване на ОДИ на обявените МПС и табели се осъществява по
предложение на служителя, водещ преписката,
и чрез отдел „Криминален“ в ръководството
на служба „Военна полиция“ се уведомява
сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в
ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР, когато:
1. моторното превозно средство и табелите
с регистрационния номер са намерени;
2. моторното превозно средство и табелите
не са намерени, но е изтекъл предвиденият в
закона давностен срок за деянието;
3. по разпореждане на съдебен орган или
орган на досъдебното производство.
(2) Прекратяването по ал. 1 се включва
в ежедневния бюлетин на служба „Военна
полиция“.
(3) Заявителят за издирването се уведомява
писмено за неговото прекратяване.
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Чл. 50. (1) Предложението по чл. 49, ал. 1
се изготвя в два екземпляра, които се съгласуват от началника на отдел „Криминален“ и
се утвърждават от директора на съответната
регионална служба.
(2) В предложението задъл ж ително се
посочва документът, въз основа на който
МПС се снема от издирване, кога, къде и от
кого е намерено, както и състоянието при
намирането му.
(3) При снемане поради изтекъл давностен
срок промените в АИС „ИД“ се извършват
по искане на инициатора на издирването след
прекратяване на наказателното производство.
(4) Утвърденото предложение се изпраща в
ръководството на служба „Военна полиция“
и чрез отдел „Криминален“ се препраща в
сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в
ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР, за прекратяване на издирването.
Чл. 51. Намерените и иззети МПС се предават по законоустановения ред на собствениците им или на съответната застрахователна
компания въз основа на писмен акт на съд
или прокурор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗДИРВАНЕ НА ВЕЩИ
Раздел І
Обекти на издирване
Чл. 52. (1) За издирване се обявяват следните вещи:
1. огнестрелно оръжие и боеприпаси; бойна
и спомагателна техника на МО; психотропни,
токсични химически, биологически и радиоактивни вещества, както и други общоопасни
средства (ООС) съгласно действащата нормативна уредба;
2. вещи, предмет на престъпление или
послужили за извършване на престъпление, с
трайни белези или възможност за идентификация по друг начин, които имат доказателствена стойност за разкриването на извършено
престъпление;
3. културно-исторически ценности.
(2) За подпомагане на издирването чрез отдел „Криминален“ в ръководството на служба
„Военна полиция“ при необходимост се изпращат запитвания до Научноизследователския
институт по криминалистика и криминология
(НИКК) – МВР, където се организират съставянето, съгласуването и актуализирането
на изчерпателни класификационни списъци и
приложени към тях фотоалбумни картотеки,
каталози, образци, копия, речници с описания
на характерни идентификационни признаци
за издирваните обекти.
(3) Издирването на вещи е общодържавно
и международно.

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

Раздел ІІ
Издирване на общоопасни средства
Чл. 53. (1) За всеки случай на противозаконно отнето, липсващо или изгубено огнестрелно
оръжие, боеприпаси, бойна техника, взривни
вещества, химически, биологически, радиоактивни и други ООС чрез отдел „Криминален“
в ръководството на служба „Военна полиция“
писмено се уведомява сектор „Контрол на
общоопасните средства“ (КОС) в дирекция
„Охранителна и пътна полиция“ (ДОПП)
при Главна дирекция „Охранителна полиция“
(ГДОП) за организиране на общодържавното
им издирване. Съобщението трябва да съдържа данни за идентификация, обстоятелства и
дата на отнемането, установяване на липсата
или изгубването му.
(2) При намиране на обявени за издирване
ООС чрез отдел „Криминален“ в ръководството на служба „Военна полиция“ се уведомява сектор „КОС“ в ДОПП при ГДОП за
прекратяване на издирването им.
(3) Ако издирваното огнестрелно оръжие
има сравнителен материал (гилзи и куршуми),
той се изпраща в НИКК – МВР за сравнение
с постъпващи обекти от неразкрити престъпления. Със същата цел там се изпраща и
издиреното огнестрелно оръжие.
Чл. 54. Данните за издирваното оръжие
чрез отдел „Криминален“ в ръководството
на служба „Военна полиция“ се предоставят на сектор „КОС“ в ДОПП при ГДОП за
регистриране в база данни „ИЗДИРВАНО
ОРЪЖИЕ“ на МВР.
Раздел ІІІ
Издирване на вещи с доказателствена стойност
Чл. 55. (1) Органите на служба „Военна
полиция“ издирват вещи с доказателствена
стойност (ВДС) за разкриване на престъпления.
(2) Издирването на ВДС започва с регистриране на сигнала или съобщението като
ЗМ, досъдебно производство или искания от
органите на съдебната власт.
Чл. 56. (1) При необходимост от издирване на ВДС се изготвя справка от името на
директора на съответната регионална служба
„Военна полиция“, в която се посочват: описанието на вещата, обстоятелствата и датата на
отнемането, липсата или изгубването, която
чрез отдел „Криминален“ в ръководството
на служба „Военна полиция“ се изпраща на
сектор „Имуществени престъпления и престъпления против културните и историческите
ценности“ (ИПППКИЦ) при Главна дирекция
„Криминална полиция“.
(2) В справката се отразяват фактическата
обстановка при отнемане на вещта, какво налага издирването є, номерът на заявителския
материал и данните на издирваната вещ: вид,
размер, форма, големина, цвят, модел, фабри-
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чен номер, явни и скрити белези, настъпили
изменения в процеса на експлоатация и други
характерни признаци. При наличие на фотоснимки същите се прилагат към справката.
Чл. 57. Когато са налице достатъчно данни
за изнасяне на издирваната вещ зад граница,
справката по чл. 56 се изпраща чрез сектор
„ИПППКИЦ“ на ДПОП – МВР в МОКП
„Интерпол“ за организиране на международно
издирване.
Чл. 58. За вещи с характерни белези, голяма стойност или които са доказателства по
тежки престъпления, към справката по чл. 56
се прилагат и други документи, допълнително
характеризиращи вещта.
Чл. 59. При намиране на вещ със сходно
описание същата се проверява в АИС на МВР
и в картотеката на сектор „ИПППКИЦ“ в
ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР.
Чл. 60. За вещи, за които липсват фотоснимки, се изготвят рисунки от художници по
описание, дадено от собствениците на вещите.
Рисунките се прилагат към справките по чл. 56.
Чл. 61. Органът, намерил издирваната вещ,
незабавно писмено уведомява инициатора
на издирването и чрез отдел „Криминален“
в ръководството на служба „Военна полиция“ се уведомява сектор „ИПППКИЦ“ на
ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ – МВР.
Чл. 62. (1) При получаване на съобщение
за престъпления, свързани с културно-исторически ценности, наред с първоначалните
издирвателни мероприятия, чрез отдел „Криминален“ в ръководството на служба „Военна
полиция“ се изпраща специално съобщение
по факс до ДПОП при Главна дирекция „Криминална полиция“ и ГДГП.
(2) Съобщението по а л. 1 съдържа следните
идентификационни данни – кратко описание,
заглавие, сюжет, автор, година на изработване,
размери, инвентарни номера, стойност и др.
(3) При откриване на обявена за издирване културно-историческа ценност чрез отдел
„Криминален“ на служба „Военна полиция“
се уведомява ДПОП при Главна дирекция
„Криминална полиция“ и ГДГП за прекратяване на издирването є.
Чл. 63. (1) Издирването на вещи се прек
ратява:
1. при намиране на обявената за издирване вещ и прилагането є към делото или
предаването є по законоустановения ред на
собственика въз основа на писмен акт на съд
или прокурор;
2. при изтичане на предвидения в закона
давностен срок за съответното деяние;
3. след прекратяване на наказателното
производство;
4. в случаите, когато по безспорен начин
се установи, че вещта е унищожена.
(2) Предложението за прекратяване на
издирването се подготвя от служителя, инициатор на издирването, и чрез отдел „Криминален“ в ръководството на служба „Военна
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полиция“ се изпраща на сектор „ИПППКИЦ“
в ДПОП при Главна дирекция „Криминална
полиция“ за промяна в АИС на МВР.
(3) В предложението за прекратяване на
издирването се посочва основанието, кога,
къде, във/от кого и при какви обстоятелства
е намерена издирваната вещ с доказателствена
стойност и какво отношение е взето спрямо нея.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 64. Звеното за справочна дейност в
ръководст вото на сл у жба „Военна полиция“ непосредствено подпомага органите на
служба „Военна полиция“, осъществяващи
издирвателната дейност, чрез комплексно
информационно осигуряване от наличните
бази данни на службата и от АИС на МВР и
други министерства и ведомства.
Чл. 65. (1) Звеното за изграждане и поддръжка на АИС в ръководството на служба
„Военна полиция“ организира поддържането и
администрирането на специализираната база
данни, обслужваща издирвателната дейност
на служба „Военна полиция“.
(2) Базата данни по ал. 1 се създава и
експлоатира по ред, определен със заповед
на директора на служба „Военна полиция“.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ
Чл. 66. Директорите на съответните регионални служби „Военна полиция“ отговарят
за законосъобразното, ефективно и успешно провеждане на издирвателната дейност
на съответната територия и осъществяват
контрол по прилагането на инструкцията и
своевременното, пълно и точно попълване на
съответните карти и документи.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Под „Инициатор на издирването“ се
разбира: орган на служба „Военна полиция“,
МВР или друг държавен орган, орган на досъдебното производство или на съдебната власт.
§ 2. Под „Заявител за издирване“ се разбира: командир (началник) на формирование
или структура от МО или гражданин, подал
съобщение или заявление за издирване на
обекти по чл. 2, ал. 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и отменя Инструкция
№ И-7 от 2008 г. за издирвателната дейност
на служба „Военна полиция“.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на служба
„Военна полиция“.
Министър: Н. Младенов
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Приложение №
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
към чл. 18, ал.
ɤɴɦɱɥɚɥ
ɄɂɅ
ɄȺɊɌȺɁȺɂɁȾɂɊȼȺɇɈɅɂɐȿ



1
1

ȼɢɞɧɚɢɡɞɢɪɜɚɧɟɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɦɟɫɬɧɨɈȾɂɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ

ɊɋÄȼɨɟɧɧɚɩɨɥɢɰɢɹ´BBBBBBBBBBBBBɫɥɭɠɢɬɟɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɬɟɥBBBBBBBBBB
ȼɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɨɬBBBBBBBBBBBBBBBɈɱɟɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɟɧɦɟɫɝɨɞ

ɜɢɞɢʋɧɚɩɪɟɩɢɫɤɚɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
 ɂɡɛɹɝɚɥɢɨɬɆɅɋ


 ɂɡɛɹɝɚɥɢɨɬɚɪɟɫɬɢɤɨɧɜɨɣ


 ɋɜɥɹɡɥɚɜɫɢɥɚɩɪɢɫɴɞɚɅɢɲɚɜɚɧɟɨɬɫɜɨɛɨɞɚ



 ɋɦɹɪɤɚɁɚɞɴɪɠɚɧɟɩɨɞɫɬɪɚɠɚ
Ɏɨɬɨ

 ɋɦɹɪɤɚɡɚɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɞɨɜɟɠɞɚɧɟɩɨɇɉɄ

ɫɧɢɦɤɚ
 Ɉɬɜɥɟɱɟɧɢɥɢɰɚ


 ɂɡɞɢɪɜɚɧɢɩɨɥɢɧɢɹɧɚɂɇɌȿɊɉɈɅ

 ɇɟɡɚɤɨɧɧɨɩɪɟɛɢɜɚɜɚɳɢɱɭɠɞɟɧɰɢ


 ɂɡɞɢɪɜɚɧɢɧɚɥɢɰɚɩɨɱɥɚɥɬɁɈȼɋɊȻ

Ɇɚɥɨɥɟɬɧɢɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɛɟɡɫɥɟɞɧɨɢɡɱɟɡɧɚɥɢɨɬɜɥɟɱɟɧɢɧɚɩɭɫɧɚɥɢ
ɈɬBBBBBBBBBBB
ɞɨɦɚɫɢɨɬɤɥɨɧɢɥɢɫɟɨɬɞɨɦɨɜɟɬɟɡɚɜɪɟɦɟɧɧɨɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɧɢ
 ɞɟɧɦɟɫɟɰɝɨɞ 
ɭɱɢɥɢɳɚɢɧɬɟɪɧɚɬɢɩɪɢɸɬɢɢɞɪɭɝɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
 Ȼɟɡɫɥɟɞɧɨɢɡɱɟɡɧɚɥɢ
 ɂɡɞɢɪɜɚɧɢɡɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɥɟɱɟɧɢɟ
 Ɂɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɚɞɪɟɫ
ɉɪɢɫɴɞɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɹɪɤɚɤɴɦɨɛɟɤɬɚɡɚɞɴɪɠɚɧɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɞɨɜɟɠɞɚɧɟɚɞɪɟɫ
ȿȽɇBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɉɪɹɤɨɪBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɂɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBɉɪɟɡɢɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBɎɚɦɢɥɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɪɂɦɟBBBBBBBBBBBBBBɉɪɟɡɢɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBɎɚɦɢɥɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɟɬɧɝɪɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȽɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɆɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɞɴɪɠɚɜɚɨɛɥɚɫɬɨɛɳɢɧɚɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨ

ɆɟɫɬɨɠɢɬɟɥɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɝɪɚɞɫɟɥɨɨɛɳɢɧɚɛɭɥɭɥɤɜɛɥɟɬɚɩɊɉɍɈȾɆȼɊ

ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɥɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋɢɡɞɚɞɟɧɨɬɜɢɡɚɜɬɱɢɮɚɥɲɢɜɢ
ȼɟɪɨɹɬɧɢɦɟɫɬɚɢɜɪɴɡɤɢɡɚɢɡɞɢɪɜɚɧɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɜɢɞɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟɮɚɦɢɥɢɹɩɪɹɤɨɪɚɞɪɟɫɢɞɪ 

ȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɫɜɟɞɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɈɫɧɨɜɚɧɢɟɡɚɢɡɞɢɪɜɚɧɟɜɢɞɧɚɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɦɟɪɤɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ Ʉɴɦ ɤɚɪɬɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬ Ɏɨɬɨɫɧɢɦɤɢ ±  ɛɪɨɹ ɫɩɪɚɜɤɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬ ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɢɡɞɢɪɜɚɧɟ ɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɟɧ ɥɢɫɬ ɩɪɟɩɢɫɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɴɞɚ
ɩɪɟɩɢɫɢɨɬɥɢɫɬɢɫɬɨɪɢɹɧɚɛɨɥɟɫɬɬɚɡɚɥɢɰɚɨɬɤɥɨɧɢɥɢɫɟɨɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɜɤɨɢɬɨ
ɫɚɧɚɫɬɚɧɟɧɢɡɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɥɟɱɟɧɢɟ


ȾɚɬɚBBBBBBBBBBBBɍɌȼɔɊȾɂɅBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɥɴɠɧɨɫɬɡɜɚɧɢɟɮɚɦɢɥɢɹɬɟɥɟɮɨɧ

ɈɛɹɜɟɧɜɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɦɚɫɨɜɨɨɫɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɩɴɥɜɚɫɟɨɬȽȾÄɄɉ´±ɆȼɊɞɚɬɚɱɚɫɜɢɞ
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ɋɅɈȼȿɋȿɇɉɈɊɌɊȿɌɇȺɂɁȾɂɊȼȺɇɈɅɂɐȿ

ȼɢɞɢɦɚɜɴɡɪɚɫɬɨɬBBBBBBBBBBBBɞɨBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɢɩɨɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɋɴɫɬɦɴɠɦɧɇɢɫɴɤ ɞɨɫɦ ɧɢɫɴɤ  ɫɪɟɞɟɧ  ɜɢɫɨɤ  ɦɧɜɢɫɨɤ ɧɚɞɫɦ 
ɠɟɧɚɦɧɇɢɫɴɤ ɞɨɫɦ ɧɢɫɴɤ  ɫɪɟɞɟɧ  ɜɢɫɨɤ  ɦɧɜɢɫɨɤ ɧɚɞɫɦ 
Ɍɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟɩɴɥɧɨɬɚ±ɦɧɫɥɚɛɫɥɚɛɧɨɪɦɚɥɧɚɩɴɥɧɟɧɦɧɩɴɥɟɧ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ±ɫɬɪɨɟɧɟɞɴɪɚɬɥɟɬɩɪɟɝɴɪɛɟɧɧɚɛɢɬɞɪɟɛɟɧɲɢɪɨɤɢɪɚɦɟɧɟɬɟɫɧɢɪɚɦɟɧɟɲɢɪɨɤɯɚɧɲ
Ʉɨɫɚɮɨɪɦɚ±ɩɪɚɜɚɱɭɩɥɢɜɚɤɴɞɪɚɜɚ
ɰɜɹɬ±ɛɹɥɚɪɭɫɚɤɟɫɬɟɧɹɜɚɪɢɠɚɱɟɪɧɚɫɜɟɬɥɚɬɴɦɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɬɫɟɞɜɟɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ±ɝɴɫɬɚɪɹɞɤɚɞɴɥɝɚɤɴɫɚɨɫɬɪɢɝɚɧɚɩɪɨɲɚɪɟɧɚɛɨɹɞɢɫɚɧɚɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɚɛɹɥɤɢɱɭɪɩɟɪɭɤɚ
ɩɥɢɬɤɚɩɥɟɲɢɜɨɫɬɱɟɥɧɚɬɟɦɟɧɧɚɫɦɟɫɟɧɚɩɴɥɧɚ
Ʌɢɰɟɮɨɪɦɚɤɪɴɝɥɨɨɜɚɥɧɨɩɪɨɞɴɥɝɨɜɚɬɨɬɪɢɴɝɴɥɧɨɩɪɚɜɨɴɝɴɥɧɨɪɨɦɛɨɢɞɧɨɬɪɚɩɟɰɨɜɢɞɧɨ
ɰɜɹɬ±ɛɥɟɞɨɛɹɥɨɠɴɥɬɟɧɢɤɚɜɨɱɟɪɜɟɧɞɚɥɟɫɬɨɦɭɪɝɚɜɨɱɟɪɧɨ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ±ɝɥɚɞɤɨɧɚɛɪɴɱɤɚɧɨɥɭɧɢɱɚɜɨɩɴɩɱɢɜɨɫɢɩɚɧɢɱɚɜɨɩɴɥɧɨɩɨɞɩɭɯɧɚɥɨɫɤɭɥɟɫɬɨ
ɬɪɚɩɱɢɧɤɚ ɧɚɛɭɡɚɬɚ ɛɚɤɟɧɛɚɪɞɢɛɪɚɞɚɦɭɫɬɚɰɢɤɶɨɫɟ
ɜɟɠɞɢ±ɪɭɧɬɚɜɢɳɪɴɤɧɚɥɢɫɤɥɸɱɟɧɢɝɴɫɬɢɬɴɧɤɢ
ɧɨɫ±ɨɪɥɨɜɱɢɩɢɡɤɪɢɜɟɧɪɚɡɞɜɨɟɧɲɢɪɨɤɨɬɤɪɢɬɢɧɨɡɞɪɢ
ɡɴɛɢ±ɪɟɞɤɢɤɪɢɜɢɩɨɬɴɦɧɟɥɢɛɹɥɦɟɬɚɥ





ɝɨɪɟɞɹɫɧɨɝɨɪɟɥɹɜɨ
Ɂɴɛɧɚɮɨɪɦɭɥɚ
Ʌɟɝɟɧɞɚ
               
ɉ±ɩɥɨɦɛɚɆ±ɦɨɫɬ
               
Ʉ±ɤɨɪɨɧɤɚɋɫɱɭɩɟɧ
ɏɥɢɩɫɜɚɊ±ɤɚɪɢɟɫ
ɞɨɥɭɞɹɫɧɨ


ɞɨɥɭɥɹɜɨ
ɱɟɥɸɫɬ±ɢɡɞɚɞɟɧɚɝɨɪɧɚɢɡɞɚɞɟɧɚɞɨɥɧɚ
ɛɪɚɞɚ±ɨɫɬɪɚɤɜɚɞɪɚɬɧɚɪɚɡɞɜɨɟɧɚɬɪɚɩɱɢɧɤɚɫɤɨɫɟɧɚɢɡɞɚɞɟɧɚɛɪɚɞɚ
ɭɲɢ±ɝɨɥɟɦɢɳɪɴɤɧɚɥɢɤɥɟɩɧɚɥɢɛɟɡɮɨɪɦɟɧɢ
Ɉɱɢɰɜɹɬ±ɫɢɜɢɫɢɧɢɡɟɥɟɧɢɩɴɫɬɪɢɤɚɮɹɜɢɱɟɪɧɢɫɜɟɬɥɢɬɴɦɧɢ ɞɜɟɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ± ɢɡɩɴɤɧɚɥɢ ɯɥɴɬɧɚɥɢ ɦɨɧɝɨɥɨɢɞɧɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɢ ɪɚɡɧɨɝɥɟɞ ɧɨɫɢ ɨɱɢɥɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢ
ɥɟɳɢɫɜɢɬɨ ɨɤɨ ɩɪɢɫɜɢɜɚɨɱɢɩɟɬɧɨɩɟɪɞɟɫɥɹɩ
Ⱦɪɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɢɤɨɜɟ±ɬɢɤɝɥɚɜɚɬɢɤɪɚɦɨɬɢɤɛɭɡɚɬɢɤɤɥɟɩɚɱ
ɝɨɜɨɪɢɫɥɭɯ±ɥɨɲɨɱɭɜɚɝɥɭɯɝɥɭɯɨɧɹɦɡɚɟɤɜɚɮɴɮɥɢɝɨɜɨɪɢɞɢɚɥɟɤɬɝɨɜɨɪɢɚɤɰɟɧɬ
ɝɨɜɨɪɢɞɪɟɡɝɚɜɨɝɨɜɨɪɢɛɚɫɨɜɨɝɨɜɨɪɢɩɢɫɤɥɢɜɨɝɨɜɨɪɢɛɴɪɡɨɝɨɜɨɪɢɛɚɜɧɨ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ±ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɴɦɩɫɢɯɢɱɧɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɜɟɧɟɪɢɱɟɫɤɨɋɉɂɇɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ

ɞɪBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



ɞɪɭɝɢ±ɚɥɛɢɧɨɫɝɴɪɛɢɰɚɥɟɜɚɤɧɢɫɤɨɱɟɥɨɬɨɪɛɢɱɤɢɩɨɞɨɱɢɬɟɚɞɚɦɨɜɚɹɛɴɥɤɚɫɪɚɫɧɚɥɢɩɪɴɫɬɢ
ɩɨɠɴɥɬɟɥɢɧɨɤɬɢɤɪɢɜɢɤɪɚɤɚɧɢɫɢɨɛɢɰɚ ɡɚɦɴɠ 
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɜɩɨɯɨɞɤɚ±ɤɭɰɚɛɚɫɬɭɧɩɚɬɟɪɢɰɚɩɪɨɜɥɚɱɟɧɚɩɨɯɨɞɤɚ 

ɞɪBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ɭɦɟɧɢɹɧɚɜɢɰɢɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɹɜɚɆɉɋɜɥɚɞɟɟɟɡɢɰɢɫɟɤɫɭɚɥɧɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 



ȻɟɥɟɡɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɜɢɞ 
B ɮɨɪɦɚ  ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɜɢɞ±ɛɟɧɤɚɛɪɚɞɚɜɢɰɚɩɟɬɧɨɩɢɝɦɟɧɬɚɰɢɹɦɚɫɬɧɚɬɴɤɚɧɫɥɟɞɢɲɚɪɤɚɢɡɝɚɪɹɧɟ
ɫɪɹɡɜɚɧɟɭɯɚɩɜɚɧɟɞɟɮɟɤɬɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧɢɡɤɭɫɬɜɟɧ ɩɪɨɬɟɡɚ ɛɟɡ ɥɢɩɫɜɚ 
ɮɨɪɦɚ±ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɤɪɴɝɥɚɨɜɚɥɧɚɬɪɢɴɝɴɥɧɚɩɪɚɜɨɴɝɴɥɧɚɤɜɚɞɪɚɬɧɚ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ±ɝɨɪɟɞɨɥɭɞɹɫɧɨɥɹɜɨɫɪɟɞɚ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ±ɝɥɚɜɚɱɟɥɨɜɟɠɞɚɨɤɨɧɨɫɛɭɡɚɭɫɬɧɚɡɴɛɛɪɚɞɚɭɯɨɲɢɹɝɴɪɞɢɝɪɴɛ

ɤɨɪɟɦɪɚɦɨɦɢɲɧɢɰɚɥɚɤɴɬɩɨɞɥɚɤɴɬɧɢɰɚɤɢɬɤɚɛɟɞɪɨɩɨɞɛɟɞɪɟɧɢɰɚɤɨɥɹɧɨɫɬɴɩɚɥɨɩɨɥɨɜɨɪɝɚɧ
ɫɟɞɚɥɢɳɟ
ɌɚɬɭɢɪɨɜɤɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ɜɢɞ 
ɮɨɪɦɚ  ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɈɛɥɟɤɥɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɨɩɴɥɧɢɥɤɚɪɬɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB



 ɮɚɦɢɥɢɹɫɥɭɠɟɛɟɧɬɟɥɟɮɨɧ  ɞɟɧɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɚ 
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Приложение № 2
към чл. 18, ал. 4
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɴɦɱɥɚɥ

ɄɌɅɇɋ

ɄȺɊɌȺ


Ⱦɚɤɬɨɮɨɪɦɭɥɚ

ɁȺɌɊɍɉɅɂɐȿɋɇȿɍɋɌȺɇɈȼȿɇȺɋȺɆɈɅɂɑɇɈɋɌ







Ɍɪɭɩ 
Ʌɢɰɟ 




ɩɨɥ

Ɇɴɠ
ɀɟɧɚ


ɊɋÄȼɨɟɧɧɚɩɨɥɢɰɢɹ´BBBBBBBBBBBɫɥɭɠɢɬɟɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBɬɟɥBBBBBBB
ɉɪɟɩɢɫɤɚɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɧɨɦɟɪɞɚɬɚɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɚ 


ɉɨɨɩɢɫɚɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɄɪɴɜɧɚɝɪɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBȺɥɤɨɯɨɥɧɚɩɪɨɛɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɢɫɜɚɬɫɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɬɚɩɪɢɤɨɢɬɨɟɧɚɦɟɪɟɧɬɪɭɩɚ
ɥɢɰɟɬɨɜɪɟɦɟɦɹɫɬɨɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ⱦɚɧɧɢɨɬɫɴɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɡɚɥɢɰɚɬɚ±ɞɚɧɧɢɨɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɟ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBɍɌȼɔɊȾɂɅBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɞɚɬɚɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɚ  ɞɥɴɠɧɨɫɬɮɚɦɢɥɢɹɩɨɞɩɢɫ 
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ɋɅɈȼȿɋȿɇɉɈɊɌɊȿɌɇȺɌɊɍɉɅɂɐȿɋɇȿɍɋɌȺɇɈȼȿɇȺɋȺɆɈɅɂɑɇɈɋɌ


ɉɨɥBBBBBBɊɴɫɬBBBBBBɫɦȼɢɞɢɦɚɜɴɡɪɚɫɬɨɬBBBBɞɨBBBBɝɨɞɉɟɪɢɦɟɬɴɪɧɚɱɟɪɟɩɚBBBBBɫɦ


Ʉɨɫɚɮɨɪɦɚɩɪɚɜɚɱɭɩɥɢɜɚɤɴɞɪɚɜɚ
ɰɜɹɬɛɹɥɚɪɭɫɚɤɟɫɬɟɧɹɜɚɪɢɠɚɱɟɪɧɚɫɜɟɬɥɚɬɴɦɧɚɞɨɩɭɫɤɚɬɫɟɞɜɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɝɴɫɬɚɪɹɞɤɚɞɴɥɝɚɤɴɫɚɨɫɬɪɢɝɚɧɚɩɪɨɲɚɪɟɧɚɛɨɹɞɢɫɚɧɚɛɹɥɤɢɱɭɪ
ɩɟɪɭɤɚɩɥɢɬɤɚ
ɩɥɟɲɢɜɨɫɬɱɟɥɧɚɬɟɦɟɧɧɚɫɦɟɫɟɧɚɩɴɥɧɚ

Ʌɢɰɟɮɨɪɦɚ±ɤɪɴɝɥɨɨɜɚɥɧɨɩɪɨɞɴɥɝɨɜɚɬɨɬɪɢɴɝɴɥɧɨɩɪɚɜɨɴɝɴɥɧɨɪɨɦɛɨɢɞɧɨɬɪɚɩɟɰɨɜɢɞɧɨ
ɰɜɹɬɛɥɟɞɨɛɹɥɨɠɴɥɬɟɧɢɤɚɜɨɱɟɪɜɟɧɞɚɥɟɫɬɨɦɭɪɝɚɜɨɱɟɪɧɨ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɝɥɚɞɤɨɧɚɛɪɴɱɤɚɧɨɥɭɧɢɱɚɜɨɩɴɩɱɢɜɨɫɢɩɚɧɢɱɚɜɨɩɴɥɧɨɩɨɞɩɭɯɧɚɥɨ
ɫɤɭɥɟɫɬɨɬɪɚɩɱɢɧɤɚɧɚɛɭɡɚɬɚɛɚɤɟɧɛɚɪɞɢɦɭɫɬɚɰɢɤɶɨɫɟ
ɱɟɥɨɫɤɨɫɟɧɨɧɚɡɚɞɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɢɡɩɴɤɧɚɥɨɧɨɪɦɚɥɧɨɜɢɫɨɤɨɧɢɫɤɨɲɢɪɨɤɨɬɹɫɧɨ
ɜɟɠɞɢɫɤɨɫɟɧɢ±ɧɚɜɴɬɪɟɧɚɜɴɧɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɧɨɪɦɚɥɧɢɤɴɫɢɞɴɥɝɢɬɟɫɧɢɲɢɪɨɤɢ
ɪɟɞɤɢɝɴɫɬɢɫɤɥɸɱɟɧɢɳɪɴɤɧɚɥɢ

Ɉɱɢɰɜɹɬɫɢɜɢɫɢɧɢɡɟɥɟɧɢɩɴɫɬɪɢɤɚɮɹɜɢɱɟɪɧɢɫɜɟɬɥɢɬɴɦɧɢ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɢɡɩɴɤɧɚɥɢɯɥɴɬɧɚɥɢɦɨɧɝɨɥɨɢɞɧɢɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɢɪɚɡɧɨɝɥɟɞɧɨɫɢɨɱɢɥɚ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɥɟɳɢɫɜɢɬɨ ɨɤɨ ɩɪɢɫɜɢɜɚɨɱɢɩɟɬɧɨɩɟɪɞɟ
ɫɥɹɩɫɚɦɨɡɚɥɢɰɚɬɚɢɡɤɭɫɬɜɟɧɨɨɤɨ

ɇɨɫɧɨɪɦɚɥɟɧɞɴɥɴɝɤɴɫɲɢɪɨɤɬɟɫɟɧɨɪɥɨɜɱɢɩɢɡɤɪɢɜɟɧɪɚɡɞɜɨɟɧɨɬɤɪɢɬɢɧɨɡɞɪɢ
ȾɴɥɠɢɧɚBBBBBBBBBBBBɒɢɪɢɧɚBBBBBBBBBBBȼɢɞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɍɫɬɧɢɪɚɜɧɢɢɡɩɴɤɧɚɥɚɞɨɥɧɚɝɨɪɧɚɬɴɧɤɢɞɟɛɟɥɢɦɟɫɟɫɬɢɦɚɥɤɢɝɨɥɟɦɢɡɚɟɲɤɚɭɫɬɧɚ


Ɂɴɛɢɪɟɞɤɢɝɴɫɬɢɤɪɢɜɢɩɨɬɴɦɧɟɥɢɛɹɥɦɟɬɚɥɩɨɥɢɦɟɪ






ɝɨɪɟɞɹɫɧɨɝɨɪɟɥɹɜɨ
Ɂɴɛɧɚɮɨɪɦɭɥɚ
Ʌɟɝɟɧɞɚ
               
ɉ±ɩɥɨɦɛɚɆ±ɦɨɫɬ
               
Ʉ±ɤɨɪɨɧɤɚɋɫɱɭɩɟɧ

ɏɥɢɩɫɜɚɊ±ɤɚɪɢɟɫ
ɞɨɥɭɞɹɫɧɨ


ɞɨɥɭɥɹɜɨ


ɑɟɥɸɫɬɢɡɞɚɞɟɧɚɝɨɪɧɚɢɡɞɚɞɟɧɚɞɨɥɧɚɦɚɫɢɜɧɚɦɭɫɬɚɰɢBBBBBBBBBBBBɛɪɚɞɚBBBBBBBBB
Ȼɪɚɞɢɱɤɚɫɤɨɫɟɧɚɧɚɡɚɞɧɚɩɪɟɞɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɨɫɬɪɚɤɜɚɞɪɚɬɧɚɪɚɡɞɜɨɟɧɚɬɪɚɩɱɢɧɤɚ

ɍɲɢɧɨɪɦɚɥɧɢɝɨɥɟɦɢɦɚɥɤɢɳɪɴɤɧɚɥɢɤɥɟɩɧɚɥɢɛɟɡɮɨɪɦɟɧɢɩɪɢɥɟɩɧɚɥɢ
ȾɴɥɠɢɧɚBBBBBBBɊɚɡɩɟɪɟɧɨɫɬBBBBBBBBBBBɎɨɪɦɚɧɚɨɛɢɰɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Ɍɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟɩɴɥɧɨɬɚ±ɦɧɨɝɨɫɥɚɛɫɥɚɛɧɨɪɦɚɥɧɚɩɴɥɧɟɧɦɧɨɝɨɩɴɥɟɧ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ±ɫɬɪɨɟɧɟɞɴɪɚɬɥɟɬɩɪɟɝɴɪɛɟɧɧɚɛɢɬɞɪɟɛɟɧɲɢɪɨɤɢɪɚɦɟɧɟ
ɬɟɫɧɢɪɚɦɟɧɟɲɢɪɨɤɯɚɧɲ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɪɚɡɜɢɬɚɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɚ 
ɨɤɨɫɦɟɧɨɫɬɧɚɬɹɥɨɬɨɫɢɥɧɨɢɡɪɚɡɟɧɚɤɴɞɟɫɥɚɛɨɢɡɪɚɡɟɧɚ
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Ⱦɪɭɝɢɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɫɚɦɨɡɚɥɢɰɚɫɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɚɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ


Ɍɢɤɨɜɟɬɢɤɝɥɚɜɚɬɢɤɪɚɦɨɬɢɤɛɭɡɚɬɢɤɤɥɟɩɚɱ
Ƚɨɜɨɪɢɫɥɭɯɥɨɲɨɱɭɜɚɝɥɭɯɧɹɦɝɥɭɯɨɧɹɦɡɚɟɤɜɚɮɴɮɥɢɝɨɜɨɪɢɞɢɚɥɟɤɬɝɨɜɨɪɢɚɤɰɟɧɬ
ɝɨɜɨɪɢɞɪɟɡɝɚɜɨɝɨɜɨɪɢɛɚɫɨɜɨɝɨɜɨɪɢɩɢɫɤɥɢɜɨɝɨɜɨɪɢɛɴɪɡɨɝɨɜɨɪɢɛɚɜɧɨ
ɧɟɤɨɧɬɚɤɬɟɧɜɥɚɞɟɟɞɪɭɝɢɟɡɢɰɢ
Ɂɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ±ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɴɦɩɫɢɯɢɱɧɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɜɟɧɟɪɢɱɟɫɤɢɛɨɥɟɫɬɢɋɉɂɇɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ
ȾɪɭɝɨɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦɪɭɝɢɚɥɛɢɧɨɫɝɴɪɛɢɰɚɥɟɜɚɤɧɢɫɤɨɱɟɥɨɬɨɪɛɢɱɤɢɩɨɞɨɱɢɬɟɚɞɚɦɨɜɚɹɛɴɥɤɚɫɪɚɫɧɚɥɢ
ɩɪɴɫɬɢɩɨɠɴɥɬɟɥɢɧɨɤɬɢɤɪɢɜɢɤɪɚɤɚɧɨɫɢɨɛɢɰɚɡɚɦɴɠ
Ɉɫɨɛɟɧɨɫɬɢɜɩɨɯɨɞɤɚɬɚɤɭɰɚɛɚɫɬɭɧɩɚɬɟɪɢɰɚɩɪɨɜɥɚɱɟɧɚɩɨɯɨɞɤɚɤɥɚɬɟɳɚɩɨɯɨɞɤɚ
ȽɪɚɦɨɬɧɨɫɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȾɚɢɥɢɇɟ

ȻɟɥɟɡɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɜɢɞ 
 ɮɨɪɦɚ  ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɌɚɬɭɢɪɨɜɤɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ɜɢɞ 
ɮɨɪɦɚ  ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɈɫɨɛɟɧɨɫɬɢɩɨɬɪɭɩɚɢɤɪɚɣɧɢɰɢɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɜɢɞ±ɛɟɧɤɚɛɪɚɞɚɜɢɰɚɩɟɬɧɨɩɢɝɦɟɧɬɚɰɢɹɦɚɫɬɧɚɬɴɤɚɧɫɥɟɞɢɲɚɪɤɚɢɡɝɚɪɹɧɟ
ɫɪɹɡɜɚɧɟɭɯɚɩɜɚɧɟɞɟɮɟɤɬɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧɢɡɤɭɫɬɜɟɧɩɪɨɬɟɡɚɛɟɡɥɢɩɫɜɚ
ɮɨɪɦɚ±ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɤɪɴɝɥɚɨɜɚɥɧɚɬɪɢɴɝɴɥɧɚɩɪɚɜɨɴɝɴɥɧɚɤɜɚɞɪɚɬɧɚ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ±ɝɨɪɟɞɨɥɭɞɹɫɧɨɥɹɜɨɫɪɟɞɚ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ±ɝɥɚɜɚɱɟɥɨɜɟɠɞɚɨɤɨɧɨɫɛɭɡɚɭɫɬɧɚɡɴɛɛɪɚɞɚɭɯɨɲɢɹɝɴɪɞɢ
ɝɪɴɛɤɨɪɟɦɪɚɦɨɦɢɲɧɢɰɚɥɚɤɴɬɩɨɞɥɚɤɴɬɧɢɰɚɤɢɬɤɚɛɟɞɪɨ
ɩɨɞɛɟɞɪɟɧɢɰɚɤɨɥɹɧɨɫɬɴɩɚɥɨɩɨɥɨɜɨɪɝɚɧɫɟɞɚɥɢɳɟ
Ɉɩɢɫɜɚɬɫɟɛɟɥɟɡɢɬɟɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɢɩɪɢɞɨɛɢɬɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ


ɈɛɥɟɤɥɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɩɢɫɜɚɬɫɟɜɢɞɚɱɢɫɬɨɬɚɬɚɧɚɞɪɟɯɢɬɟɢɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɢɬɟɜɟɳɢ
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ɎɈɌɈɋɇɂɆɄɂ





Ʌɹɜɩɪɨɮɢɥ

Ⱥɧɮɚɫ

Ⱦɟɫɟɧɩɪɨɮɢɥ












Ʉɴɦ ɤɚɪɬɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬ Ɏɨɬɨɫɧɢɦɤɢ ɧɚ ɨɛɥɟɤɥɨɬɨ ɢ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɢɬɟ ɜɟɳɢ
ɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɟɧ ɥɢɫɬ ɤɨɩɢɟ ɨɬ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɡɚ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨ ɢ
ɤɨɩɢɟɨɬɫɴɞɟɛɧɨ±ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ



ɉɨɩɴɥɧɢɥɤɚɪɬɚɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚBBBBBBBBBBBɝɨɞ
ɢɦɟɮɚɦɢɥɢɹɫɥɭɠɟɛɟɧɬɟɥɟɮɨɧɞɚɬɚɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɚ






ɊɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɜȺɂɋÄɂȾ´ɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɚɱɚɫɫɥɭɠɢɬɟɥɮɚɦɢɥɢɹɬɟɥɟɮɨɧ
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Приложение № 3
ал. 2

към
Приложение № 3 към чл.
26,чл.
ал.26,
2
КПИЛ
КАРТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ИЗДИРВАНЕТО НА ЛИЦЕ

Системен №._____________ Прякор ________________ ЕГН: ____________________
Име:_____________ Презиме:________________ Фамилия _____________________
Издирването прекратено с ___________________________________________________
/ № на заявката, ден, месец, година/

Уведомени _________________________________________________________________
/ ОД на МВР, РПУ, ОР, разследващ полицай, следовател, прокурор, съд, № на писмо и дата /

Служител, издирил /установил/ лицето _______________________________________
РС „Военна полиция” - __________ ЛКН _____________ сл. телефон __________
Място на задържане _________________________________________________________
/вид/

/наименование/

Област:_________________ Населено място: ______________________________
Адрес _________________________________________________________________________
Поведение при задържане ____________________________________________________
УСТАНОВЕНИ ВРЪЗКИ:
Име:_____________ Презиме _______________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:___________________________________________________
Характер на връзката:__________________________________________________
Име:_____________ Презиме _______________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:___________________________________________________
Характер на връзката:__________________________________________________
Име:_____________ Презиме _______________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:___________________________________________________
Характер на връзката:__________________________________________________
Име:_____________ Презиме _______________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:___________________________________________________
Характер на връзката:__________________________________________________
ЛИЦА, ОКАЗАЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ПО ИЗДИРВАНЕ НА ОБЕКТА
Име:_____________ Презиме _______________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:___________________________________________________
Отношение към обекта: ________________________________________________
УСТАНОВЕНИ МЕСТА, ПОСЕЩАВАНИ ОТ ИЗДИРВАНОТО ЛИЦЕ
1.Вид:___________ Наименование: __________ Адрес ____________________
2.Вид:___________ Наименование: __________ Адрес ____________________
Попълнил:______________________
/ име, фамилия, длъжност, сл.телефон/

Дата на попълването: _____________

УТВЪРДИЛ:________________________
/ име, фамилия, длъжност /
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Приложение № 4
към чл. 38, ал. 2, т. 4

Приложение № 4 към чл. 38, ал. 2, т. 4
КПИТ/ЛНС
КАРТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ИЗДИРВАНЕТО НА ТРУП /ЛИЦЕ/ С НЕУСТАНОВЕНА САМОЛИЧНОСТ

Телеграма за обявяване № _______________________ от_______________год.
Трупът /лицето/ е намерен на _______________ в____________________________
/дата, месец, година/

/къде и как е намерен, намерено/

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Трупът /лицето/ ще се снеме от издирване поради:___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

/ посочва се: основанието за прекратяване на издирването или установените данни за лицето, ЕГН, адрес и пр. /

ЗА ТРУП С НЕУСТАНОВЕНА САМОЛИЧНОСТ
Установено е, че починалото лице е:_______________________________________
/обект на престъпление, нещастен случай и пр. /

______________________________________________________________________
Обекти, имащи отношение към починалото лице: - ППС, извършители,
свидетели и пр.:
Име:_____________ Презиме _________________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:_____________________________________________________
Отношение към починалото лице:_________________________________________
Име:_____________ Презиме _________________ Фамилия ________________________
ЕГН:________________ Адрес:_____________________________________________________
Отношение към починалото лице:_________________________________________
ППС:
Вид:_______________, Марка:_____________________, Модел:________________
Рег. № ______________, Собственост: _____________________________________
ЕГН: _________________, връзка с ТНС: ___________________________________
ППС:
Вид:_______________, Марка:_____________________, Модел:________________
Рег. № ______________, Собственост: _____________________________________
ЕГН: _________________, връзка с ТНС: ___________________________________
Попълнил:______________________
/ име, фамилия, длъжност, сл.телефон/

Дата на попълването: _______________
11054

УТВЪРДИЛ:________________________
/ име, фамилия, длъжност /
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ИНСТРУКЦИЯ № И-9
от 9 септември 2009 г.

за реда за осъществяване на действията по
извършване на полицейска регистрация в
служба „Военна полиция“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се регламентира
редът за осъществяване на действията по
извършване на полицейска регистрация в
служба „Военна полиция“.
Чл. 2. (1) Полицейската регистрация е
обработване на лични данни за лицата по
чл. 3, което се осъществява при условията на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) в съответствие
с разпоредбите на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД).
(2) Данните от полицейската регистрация
се съхраняват в информационни фондове, изградени при условията и по реда, определени
в акта на министъра на отбраната по чл. 329,
ал. 8 ЗОВСРБ.
Чл. 3. На полицейска регистрация по реда
на тази инструкция подлежат лицата по чл. 102,
ал. 1, т. 2 ЗОВСРБ, които са привлечени като
обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 4. Не подлежат на полицейска регистрация:
1. малолетни лица;
2. непълнолетни лица, предадени за прилагане на възпитателни мерки от детските
педагогически стаи и комисиите за борба с
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.
Чл. 5. (1) Действията по извършване на
полицейска регистрация се осъществяват от
органите на служба „Военна полиция“.
(2) Полицейска регистрация се извършва от
служителя, водещ досъдебното производство,
чрез служителите, извършващи експертнокриминалистическа дейност (наричани за
краткост „експерт-криминалисти“).
Раздел II
Извършване на полицейска регистрация
Чл. 6. (1) Полицейската регистрация се
извършва чрез:
1. запис на лични данни на лице по чл. 3
в полицейски регистър (приложение № 1);
2. запис на данни в карта за полицейска
регистрация на лице (приложение № 2), наречена за краткост „карта за регистрация“;
3. изготвяне на фотоснимки в три пози по
правилата на сигналистическата фотография;
4. снемане на дактилоскопни отпечатъци
върху дактилоскопна карта (приложение № 3).
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(2) Преди попълване на картата за регистрация задължително се правят справки от
служителя, подал лицето за регистриране, в
автоматизираните информационни системи
(АИС) на МВР – „Български документи за
самоличност“ (БДС) и „Централен полицейски
регистър“ (ЦПР), за уточняване идентификационните данни за лицето.
(3) Номерът от полицейския регистър се
пренася върху изготвените карта за регистрация, дактилоскопна карта и фотоснимка.
Чл. 7. (1) В регионалните служби „Военна
полиция“ се води полицейски регистър.
(2) Полицейският регистър съдържа:
1. номер на полицейската регистрация – пореден номер от регистъра;
2. дата на регистрацията;
3. номер на досъдебното производство, номер и дата на постановлението за привличане
като обвиняем и органа, който го издава;
4. вид на престъплението и неговата квалификация по Наказателния кодекс (НК);
5. време на извършване на престъплението – дата или период;
6. имена, ЕГН/ЛНЧ на регистрираното
лице;
7. категори я – военносл у жещ /циви лен
служител/лице извън структурите на МО;
8. местослужене/месторабота;
9. длъжност, фамилия и подпис на служителя, извършил регистрацията;
10. уникален номер (баркод) на иззетия
образец за изготвяне на профил на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК профил)
на лицето;
11. данни за движението на регистрационните документи и материали;
12. данни за снемането на полицейската
регистрация – номер на заповед, дата на
снемане.
Чл. 8. (1) Картата за регистрация освен
данните по чл. 18, т. 1 – 20 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС)
съдържа:
1. вид, серия, номер на документа за самоличност, издаден от, дата на издаване;
2. дактилоскопен отпечат ък от десния
показалец;
3. дактилоскопна формула (ДФ);
4. фотоформула (ФФ);
5. описание на лицето – цвят на очите, особености на очите, особени белези/татуировки;
6. номер и дата на досъдебното производство, регионална служба „Военна полиция“,
от която се провежда разследването;
7. регионална служба „Военна полиция“, в
която е извършена полицейската регистрация,
номер и дата на регистрацията;
8. описание на престъплението, време на
извършване (дата или период), квалификация по НК;
9. фамилия на служителя по чл. 10, ал. 1;
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10. фамилия на служителя по чл. 10, ал. 3;
11. дата и фамилия на служителя, въвел данните от картата за регистрация в АИС „Лица
с военно-полицейска и съдебна регистрация“;
12. категория – военнослужещ/цивилен
служител/лице извън структурите на МО;
13. местослужене/месторабота;
14. псевдоним/прякор;
15. данни за заличаването на полицейската
регистрация – номер и дата на заповедта за
снемане на конкретна регистрация;
16. ДНК баркод и номер в Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система
AFIS (AFIS номер);
17. данни за присъдата – кой съд е постановил присъдата, номер на делото, вид и размер
на наказанието, по кой текст от НК е осъдено
лицето и описание на престъплението; фамилия
на служителя, нанесъл данните за присъдата,
и дата на нанасяне на данните за присъдата.
(2) При попълване на карта за полицейска
регистрация на чужденец имената се записват
на кирилица и/или латиница.
(3) Картата за регистрация се съхранява
в „Картотека полицейска регистрация“ в
ръководството на служба „Военна полиция“
и в „Картотека полицейска регистрация“ в
компетентния информационно-изчислителен
център (ИИЦ) на МВР.
Чл. 9. (1) Дактилоскопната карта съдържа:
1. лични данни на регистрираното лице
съгласно документа за самоличност;
2. номер на полицейската регистрация
(рег. №);
3. дактилоскопна формула (ДФ);
4. AFIS номер;
5. време на извършване на престъплението – дата или период;
6. вид и описание на престъплението и
неговата квалификация по НК;
7. изображения на дактилоскопните отпечатъци на пръстите от двете ръце (палец,
показалец, среден, безимен, малък);
8. изображения от отпечатъците на дланите
на лявата и дясната ръка;
9. дата и място на попълване на дактилоскопната карта (населено място, област,
регионална служба „Военна полиция“), фамилия и подпис на служителя, попълнил
дактилоскопната карта;
10. фамилия и подпис на служителя, извършил проверката на данните в дактилоскопната
карта.
(2) Дактилоскопните карти се съхраняват
в „Дактилоскопна картотека“ от:
1. регионалните служби „Военна полиция“,
извършили регистрацията;
2. ръководството на служба „Военна полиция“;
3. Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология към МВР
(НИКК – МВР).
Чл. 10. (1) При привличане на обвиняем
органът на досъдебното производство или определен от него служител попълва в картата
за регистрация:
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1. личните данни на лицата по чл. 3, посочени в чл. 18, т. 1 – 9 и 13 – 20 ЗБДС;
2. вид, серия, номер на документа за самоличност, издаден от, дата на издаване;
3. данните по чл. 8, ал. 1, т. 6, 8, 12, 13 и 14.
(2) Органът по ал. 1 предава на служителя,
извършващ експертно-криминалистическа
дейност, лицето по чл. 3 за описание, дактилоскопиране и фотографиране заедно с попълнена карта за регистрация и разпечатките
от справките в АИС „БДС“ и АИС „ЦПР“.
(3) Служителят, извършващ експертнокриминалистическа дейност:
1. записва данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 10
в полицейския регистър;
2. изготвя фотоснимки в три пози по правилата на сигналистическата фотография (десен
профил, анфас и ляв три четвърти профил)
в размер 12/8 см на фотохартия или на фотопринтерна хартия с плътност не по-малка
от 200 г/м 2;
3. записва върху фотоснимката: вид на
престъплението и неговата квалификация по
НК, дата или период на извършване, имената,
ЕГН, място на раждане, датата на раждане,
номера и датата на регистрацията, данни
за регионалната служба „Военна полиция“,
извършила регистрацията, категория – военнослужещ/ цивилен служител/лице извън
структурите на МО, местослужене/месторабота, дактилоскопна формула;
4. снема дактилоскопните отпечатъци от
десетте пръста и дланите;
5. попълва дактилоскопната карта и извежда
дактилоскопната формула;
6. установява и попълва в картата за регистрация особените белези на лицето (съгласно
приложение № 4);
7. допълва в картата за регистрация данните по чл. 8, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 7 и данните по
чл. 18, т. 10, 11 и 12 ЗБДС;
8. изземва образци за ДНК профил на
лицата, когато това е необходимо, и вписва
ДНК баркода в картата за регистрация и в
полицейския регистър.
(4) Картата за регистрация се изготвя в два
екземпляра, фотоснимката – в един екземпляр, а дактилоскопната карта се изготвя в 3
екземпляра. Документите се изготвят на компютър или пишеща машина. Информацията
върху фотоснимките се нанася чрез компютър
(принтер) или се изписва с технически шрифт.
Чл. 11. (1) За всяко привличане на лице
к ат о обви н яем за извършено у м и ш лено
престъпление от общ характер се извършва
регистрация независимо от предишна такава.
(2) Когато предишната регистрация не е
извършена в служба „Военна полиция“, лицето
се регистрира по реда на чл. 10.
(3) Когато лицето е регистрирано в служба „Военна полиция“, ново фотографиране и
дактилоскопиране на лицето се извършват,
ако са изминали повече от три години от
последната съществуваща регистрация. Ново
фотографиране се извършва и преди изтичане
на три години от последната съществуваща
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регистрация, когато се установят трайни изменения по лицето на регистрирания, като
за сравнение се използва последната снимка
от полицейска регистрация в справката от
АИС „ЦПР“. Нова карта за регистрация се
попълва независимо дали се прави или не
ново фотографиране и дактилоскопиране.
(4) В случай че не се прави ново дактилоскопиране, дактилоскопният отпечатък от десния
показалец от новата карта за регистрация
задължително се сверява с дактилоскопния
отпечатък от предишна съществуваща регистрация. Когато служителят по чл. 10, ал. 3 не
разполага с дактилоскопния отпечатък от десния
показалец от предишна регистрация, го изисква
от ръководството на служба „Военна полиция“,
където се извършва справка в „Картотека полицейска регистрация“, „Дактилоскопна картотека“ или в автоматизираната дактилоскопна
идентификационна система AFIS.
(5) В новата карта за регистрация се записва дактилоскопната формула, изведена при
последното дактилоскопиране на лицето, след
което се изпраща на ръководството на служба
„Военна полиция“ за въвеждане на данните
в АИС „Лица с военно-полицейска и съдебна
регистрация“ и изпращане в компетентния
ИИЦ на МВР чрез НИКК – МВР.
(6) Образци за ДНК профил на лицето се
изземват при необходимост само ако не са
иззети при предишна регистрация. Данните по
чл. 7, ал. 2, т. 10 се отразяват в полицейския
регистър, а в картата за регистрация се вписва
ДНК баркодът. Иззетият сравнителен материал
се изпраща в НИКК в срок до 5 работни дни
след извършване на регистрацията.
Чл. 12. След изготвяне на документите по
чл. 10 в регионалната служба „Военна полиция“, в която е извършена регистрацията:
1. експерт-криминалистът подрежда екземпляр от дактилоскопната карта в „Дактилоскопна картотека“ на регионалната служба
„Военна полиция;
2. останалите екземпляри от документите
по чл. 10 се изпращат в ръководството на
служба „Военна полиция“ не по-късно от 10
работни дни след извършването на регистрацията на лицето;
3. при наличие на цифрова снимка от
регистрация файлът се изпраща в ръководството на служба „Военна полиция“ за въвеждане в АИС „Лица с военно-полицейска
и съдебна регистрация“ по електронна поща
на изградени за целта пощенски кутии, като
в името на файла се отразяват ЕГН на регистрираното лице, номерът на регистрацията
и регионалната служба „Военна полиция“,
която я е извършила.
Чл. 13. След получаване на документите
за полицейска регистрация в ръководството
на служба „Военна полиция“:
1. един екземпляр от дактилоскопната
карта на регистрираното лице се подрежда
в централната дактилоскопна картотека на
служба „Военна полиция“ само след проверка за коректно попълване на данните и на
дактилоскопната формула;

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

2. служител от служба „Военна полиция“,
сертифициран и упълномощен от съответната
компетентна служба на МВР, въвежда данните
от полицейската регистрация в АИС „Лица
с военно-полицейска и съдебна регистрация“
не по-късно от 7 работни дни за данните по
чл. 8, ал. 1 и не по-късно от 30 работни дни
след извършване на регистрацията за фотоснимките, като в картата за регистрация се
вписват датата на въвеждането и фамилията
на служителя, въвел данните;
3. един екземпляр от картата за регистрация,
един екземпляр от дактилоскопната карта и
фотоснимката се изпращат в НИКК – МВР
не по-късно от 5 работни дни след получаването им.
Чл. 14. При установяване на несъответствие
меж ду въвеж даните дактилоскопни отпечатъци и тези, съхранявани в базата данни
на система AFIS, експерт–криминалист от
ръководството на служба „Военна полиция“
незабавно уведомява за това съответната
регионална служба „Военна полиция“, която
е извършила регистрацията, НИКК – МВР
и компетентния ИИЦ на МВР за въвеждане
на корекциите.
Чл. 15. (1) При установяване на действителната самоличност на лицето регионалната
служба „Военна полиция“, която е извършила
регистрацията, изготвя мотивирано предложение за служебно снемане на недействителната
полицейска регистрация.
(2) На лицето, което е привлечено като
обвиняем, се извършва нова полицейска регистрация по реда на инструкцията.
Чл. 16. (1) Получените в служба „Военна
полиция“ съобщения за влезли в сила присъди
на лица по чл. 3, извършили умишлени престъпления от общ характер, след сравняването
им с данните от АИС „БДС“ се въвеждат в
АИС „Лица с военно-полицейска и съдебна
регистрация“ и се отразяват в съответната
карта за регистрация от „Картотека полицейска регистрация“ на службата. Въведените данни се предават по служебен път на
компетентния ИИЦ на МВР за отразяване в
картите за регистрация.
(2) В случай че на лицата по ал. 1 не е
извършвана полицейска регистрация, служителите от съответните регионални служби
„Военна полиция“, където е проведено досъдебното производство, организират издирването
и регистрирането на лицето.
Чл. 17. (1) Експерт-криминалисти от ръководството на служба „Военна полиция“ след
справка в АИС „ЦПР“ за установяване наличието на нововъведени данни за присъди във
връзка с чл. 16, ал. 1 актуализират данните в
картите за полицейска регистрация.
(2) За лице по чл. 3, за което в служба
„Военна полиция“ е получено съобщение, че
е осъдено за извършено умишлено престъпление от общ характер в чужбина, служителите по чл. 13. т. 2 въвеждат в АИС „Лица с
военно-полицейска и съдебна регистрация“
личните данни по чл. 18, т. 1 – 20 ЗБДС, дан-
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ните за вида на извършеното престъпление,
мястото на извършване (наименованието на
държавата), времето на извършване (датата
или периода) и данните за присъдата (вид и
размер на наказанието).
Раздел III
Снемане на полицейска регистрация
Чл. 18. (1) Снемането на полицейската регистрация се извършва въз основа на писмена
заповед на министъра на вътрешните работи
или на упълномощени от него длъжностни
лица от МВР по мотивирано предложение на
директора на съответната регионална служба,
утвърдено от директора на служба „Военна
полиция“.
(2) Копие от заповедта за снемане на
полицейската регистрация се изпраща на
съответната регионална служба „Военна полиция“, поддържаща информационни фондове
за полицейска регистрация.
Чл. 19. (1) Служебно снемане на полицейска регистрация се извършва само когато
в служба „Военна полиция“ се получат по
служебен път документи, удостоверяващи по
категоричен начин наличието на основание
за снемане по чл. 160, ал. 2 ЗМВР.
(2) На основание получените документи се
изготвя мотивирано предложение за издаване
на писмена заповед за снемане по реда на
чл. 18, ал. 1.
Чл. 20. (1) Полицейската регистрация се
снема след писмено мотивирано искане на
регистрираното лице или на негови наследници при смърт на регистрираното лице. Към
искането се прилагат влезли в сила актове
на съда или прокуратурата, както и други
документи, удостоверяващи наличието на
основание по чл. 160, ал. 2 ЗМВР.
(2) Регистрираните лица подават документите по ал. 1 в регионалните служби „Военна
полиция“. Постъпилите документи незабавно
се изпращат на регионалната служба „Военна
полиция“, в която е извършена регистрацията.
(3) След постъпване на искането директорът
на регионалната служба „Военна полиция“,
извършила регистрацията, разпорежда извършване на проверка в срок не по-късно от 14 дни
от датата на постъпване на искането на документите по ал. 1, включително дали актовете
на съда или прокуратурата са влезли в законна
сила. Когато се установи, че е налице някое от
основанията по чл. 160, ал. 2 ЗМВР, незабавно
изпраща документите по ал. 1 на директора
на служба „Военна полиция“ с мотивирано
предложение за издаване на писмена заповед
за снемане на полицейска регистрация.
(4) След утвърждаване на постъпилото
мотивирано предложение за издаване на писмена заповед за снемане или отказ за снемане
на полицейска регистрация директорът на
служба „Военна полиция“ изпраща в срок не
по-късно от 14 дни от датата на постъпване
на предложението на органа, компетентен
да издаде заповед за снемане, материалите,
събрани при извършване на проверката, ведно
с мотивираното предложение.
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(5) Към материалите по ал. 4 не се прилагат резултатите от извършените проверки
в автоматизирани информационни системи.
Чл. 21. Конкретна полицейска регистрация
се снема след получаване на копието от заповедта по чл. 18, ал. 1, като служителите от:
1. ръководството на служба „Военна полиция“:
а) унищожават картата за конкретната
полицейска регистрация, за което се съставя
протокол;
б) заличават данните по чл. 8, ал. 1, т. 6 – 8
чрез изтриване на записа в АИС „Лица с
военно-полицейска и съдебна регистрация“;
в случай че няма други регистрации, въведените данни по чл. 8, ал. 1 и записите на
фотоснимките се изтриват;
2. регионалната служба „Военна полиция“,
в която е извършена регистрацията, заличава
данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 11 за конкретната
полицейска регистрация в полицейския регистър чрез зачертаване по начин, непозволяващ
използването им, и вписват данните по чл. 7,
ал. 2, т. 12 в него;
3. служителите от ръководството на служба
„Военна полиция“ и регионалните служби
„Военна полиция“ зачертават в дактилоскопната карта данните, свързани с конкретната
полицейска регистрация, по начин, непозволяващ използването им, като се вписват
номерът и датата на заповедта за снемане на
регистрацията; в случай че за лицето няма
друга полицейска регистрация, дактилоскопната карта се унищожава, за което се съставя
протокол.
Чл. 22. (1) Лицата, направили искане за
снемане на полицейска регистрация, писмено
се уведомяват за снемането на полицейската
регистрация или за отказа за снемането є от
директора на регионалната служба „Военна
полиция“, извършила регистрацията.
(2) Лицата, на които е извършено служебно снемане на полицейска регистрация, се
уведомяват за снемането є от директора на
регионална служба „Военна полиция“, извършила регистрацията.
Раздел IV
Информационни фондове за полицейска регистрация в служба „Военна полиция“
Чл. 23. (1) Данните за полицейската регистрация на лицата се съхраняват в документални информационни фондове: „Полицейски
регистър“ в документален вид, „Картотека
полицейска регистрация“ и „Дактилоскопна
картотека“, както и в АИС „Лица с военнополицейска и съдебна регистрация“ и „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна
система AFIS“.
(2) Автоматизираната информационна система „Лица с военно-полицейска и съдебна
регистрация“ е централизирана автоматизирана система на служба „Военна полиция“,
която съдържа данните за посочените лица
и осигурява информация на служителите,
изпълняващи задачи по противодействие на
престъпността.
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Чл. 24. (1) Информационните фондове по
чл. 23, ал. 1 се поддържат от служба „Военна
полиция“ и Министерство на вътрешните
работи.
(2) В служба „Военна полиция“ се поддържат следните информационни фондове:
1. в ръководството на служба „Военна
полиция“:
а) автоматизирана информационна система „Лица с военно-полицейска и съдебна
регистрация“, в която се съхраняват данни за
всички полицейски регистрации, извършени
в служба „Военна полиция“;
б) „Картотека за полицейска регистрация“,
в която се съхраняват екземпляри от картите
за полицейска регистрация на всички регистрирани в служба „Военна полиция“ лица;
в) „Централна дактилоскопна картотека“ на
служба „Военна полиция“, в която се съхраняват екземпляри от дактилоскопните карти
на всички регистрирани в служба „Военна
полиция“ лица;
2. в регионалните служби „Военна полиция“:
а) „Полицейски регистър“ в документален
вид, в който се регистрират лицата;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която се
съхраняват екземпляри от дактилоскопните
карти на регистрираните в съответната регионална служба „Военна полиция“ лица.
(3) Информационни фондове, поддържани
от МВР, на които служба „Военна полиция“
е потребител:
а) АИС „ЦПР“;
б) „Интегрирана регионална полицейска
система“;
в) „Картотека полицейска регистрация“;
г) „Фотоалбумна картотека“;
д) „Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система AFIS“;
e) „Централна дактилоскопна картотека“;
ж) „Национална ДНК база данни“.
Чл. 25. (1) Справки в документалните фондове „Картотека за полицейска регистрация“
и „Централна дактилоскопна картотека“ на
служба „Военна полиция“ се извършват с
писмо-искане за справка от директора на
съответната регионална служба, в което се
посочва в кой фонд да се извърши справката,
имената на лицето, за което се прави справка,
ЕГН, мястото на раждане, както и данните
на заявителя.
(2) След получаване на писмо-искане за
справка в ръководството на служба „Военна
полиция“ упълномощен служител извършва
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проверка в съответните документални фондове. Предоставянето на данни от извършената
справка в „Картотека полицейска регистрация“ и „Централна дактилоскопна картотека“
на служба „Военна полиция“ се извършва
чрез ксерокопия на картите за полицейска
регистрация и/или дактилоскопните карти.
Чл. 26. (1). Автоматизираната информационна система „Лица с военно-полицейска
и съдебна регистрация“ при служба „Военна
полиция“ зарежда с данни свързаната към
нея Автоматизирана информационна система
„Централен полицейски регистър“ при МВР.
(2) При обмена на информация между информационните фондове по ал. 1 се спазват
правилата за защита на класифицираната
информация и лични данни, като условията
за достъп гарантират сигурността на информационните фондове и мрежата за предаване
на данни.
(3) Условията за достъп до информационните фондове се определят в споразумение
между министъра на вътрешните работи и
министъра на отбраната.
Раздел V
Контрол
Чл. 27. Директорите на съответните регионални служби „Военна полиция“ осъществяват
контрол по прилагането на инструкцията и
своевременното, пълно и точно попълване на
съответните карти и документи.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Въвеждането на данните по чл. 8, ал. 1
и фотоснимките в информационните фондове
на МВР и снемането на полицейската регистрация от тях въз основа на заповедта по
чл. 18, ал. 1 се извършва по реда на Наредба
№ Із-1187 от 2007 г. за реда за извършване на
полицейска регистрация (ДВ, бр. 56 от 2007 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 6
ЗОВСРБ и отменя Инструкция № И-1 от
2005 г. за реда за извършване на полицейска
регистрация в служба „Сигурност – ВП и
ВКР“ (ДВ, бр. 47 от 2005 г.).
§ 3. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на служба
„Военна полиция“.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Младенов

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

№ на Дата
полина
цейска регирегис- стратрация цията

Номер на военно
досъдебно
производство,
номер и дата на
постановлението
за привличане
като обвиняем и
органът, който го
издава

Вид на
Време на
Лични данни
престъплеизвършване по документа
нието и
на престъпле- за самоличнеговата
нието - дата
ност (имена,
квалиили период
ЕГН/ЛНЧ,
фикация
място на ражпо НК
дане, гражданство, постоянен адрес)

Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1
Категория

военнослужещ/ци
вилен служител/
лице извън
структурите на
МО/ и
местослужене/
месторабота

Данни за
Фамилия, ЕГН
ДНКи подпис на
регистрация
служителите по
Образци
чл. 10, ал. 1 и
за ДНКал. 3
профил,
уникален
номер
(бар-код)

Данни за
Данни за
движението
на регистра- снемането на
полицейционните
ската регидокументи
страция,
и материали
№ на
заповед, дата
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Приложение № 2
към
чл. 6, ал.№1,2 т. 2
Приложение
към чл. 6, ал. 1, т. 2

КАРТА ЗА ПОЛИЦЕЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ
ФОТОФОРМУЛА
№

В

К

Гр

А
Гр

П
Гр

П
Гр

Дактилоскопен
отпечатък
от десния показалец
AFIS №

ЕГН:

Ръст
см.

Име:
Фамилия:

Презиме:
Псевдоним /прякор:
(други имена / имена на латиница)

Роден на

в

ДНК:
(област)

ДАКТО ФОРМУЛА

Гражданство:
Документ за
самоличност

Рег. в РС “ВП” -

РЕГИСТРАЦИЯ
с №

на

(община)

л.к.№

(вид, серия, номер),

Постоянен адрес:

(област)

(населено място)

Пол:
МВР (издаден от)
(община)

(дата на издаване)
(населено място)

ж.к.ул, бул., №, бл., вх., ет., ап.,

за:
извършено на:
по от НК
по от дата
Служител рег.

ПРИСЪДИ

Експерт:
Въвел в ИРПС

дата

(фамилия на служителя)

Снемане зап. №

дата

1. ____________________съд по дело № _______ / ____год.
Вид и размер на присъдата___________________________________
________________________ по чл. от НК_______________________
за ________________________________________________________
(кратко описание на престъплението)

__________________________________________________________
Нанесъл присъдата:__________________дата__________________

ДРУГИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО
Настоящ адрес:

(гр. /с. ул., №, ж.к.,бл., вх., ет., ап.)
(друго гражданство)

ПРИСЪДИ

2. ____________________съд по дело № _______ / ____год.
Вид и размер на присъдата___________________________________
________________________ по чл. от НК_______________________
за ________________________________________________________
(кратко описание на престъплението)

_________________________________________________________
(сем. положение)
(образование, професия, научна степен, научно звание)

Категория:

(военнослужещ, звание, цивилен служител, лице извън структурите на МО)

Нанесъл присъдата:__________________дата__________________

ПРИСЪДИ

3. ____________________съд по дело № _______ / ____год.
Вид и размер на присъдата___________________________________
________________________ по чл. от НК_______________________
за ________________________________________________________
(кратко описание на престъплението)

(местослужене, месторабота) (телефон)

Цвят на очите:
Особености на очите:
Особени белези/ татуировки:
(вид, разположение, посока, описание)

_________________________________________________________
Нанесъл присъдата:__________________дата__________________

ПРИСЪДИ

4. ____________________съд по дело № _______ / ____год.
Вид и размер на присъдата___________________________________
________________________ по чл. от НК_______________________
за ________________________________________________________
(кратко описание на престъплението)

_________________________________________________________
Нанесъл присъдата:__________________дата__________________
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 4
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Приложение № 4
към чл. 10, ал. 3, т. 6
Списък на понятията за попълване на данните в полета „особени белези/татуировки“ и
„особености на очите“ в картата за полицейска регистрация
I .

В и д

н а
о с о б е н и я
б е л е г

белег изгаряне
белег операция
белег петно
белег срязване
белег ухапване
за зъби–бял метал,
жълт метал
без (напр. без нос)
бенка

I I .

В и д

н а

Бижута:
бижу
гривна
Букви:
букви
Влечуги:
влечуго
змия
Геометрични фигури:
геометрична фигура
кръг

брадавица
дефект
изкуствен
костна тъкан
мастна тъкан
неподвижен
окосмяване
пигментация
следи шарка

т а т у и р о в к а т а
медальон
пръстен
текст
гущер
крокодил
квадрат
линии

точки
Др. татуировки:
везни
др. рисунка
дракон
кокал
кукла
лента
маска
паяжина
Животни:
бик
вълк
елен
животно
жираф
заек
камила
кенгуру
кон
костенурка
котка
куче
лисица
лъв
Лични вещи:
запалка
лична вещ
лула

триъгълник
пламък
планина
статуя
хляб
цигара
цифри
чувал
магаре
маймуна
мечка
мида
мишка
октопод
пантера
прасе
прилеп
риба
слон
сърна
таралеж
тигър
очила
табакера
чадър
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Насекоми:
бръмбар
насекомо
Облекло:
облекло
ръкавица
обувка
Оръжие:
боздуган
бомба
брадва
бронетранспортьор
копие
лък
нож
оръжие
пистолет
Пари:
долар
лев
Птици:
бухал
гълъб
гъска
лебед
орел
Растения:
бор
гъба
дърво
жълъд
клон
круша
листо
Сгради:
крепост
небостъргач
Символи:
герб
детелина
емблема
земно кълбо
знаме
зодия
каро
качулка
корона
Тема алкохол:
буре
бутилка
Тема затвор:
белезници
верига
Тема игра:
зар
карта
Тема любов:
стрела
сърце
Тема море:
вълни
компас

ДЪРЖАВЕН
паяк
пеперуда
цилиндър
шапка
пушка
револвер
сабя
танк
томахавка
топ
шлем
щит
монета
пари
папагал
паун
птица
чайка
щъркел
малина
палма
растение
трън
шишарка
ябълка
сграда
купа
пагон
петолъчка
пика
подкова
пречупен кръст
символ
спатия
шерифска значка
тема алкохол
чаша
решетка
тема затвор
тема игра
тема любов
халка
остров
пояс
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кораб
кормило
котва
лодка
мрежа
Тема музика:
акордеон
барабан
китара
Тема небе:
балон
витло
дъжд
звезда
облак
парашут
Тема религия:
ангел
Богородица
дявол
Тема смърт:
бесилка
гилотина
гроб
ковчег
Тема спорт:
боксови
ръкавици
гира
кънки
раница
ска
Тема транспорт:
автомобил
вагон
велосипед
локомотив
Цветя:
еделвайс
кокиче
лале
лилия
маргаритка
Част тяло:
глава
гърди
език
око
Част тяло
юмрук
Човек:
водолаз
гимнастик
голо тяло
група хора
дете
жена
индианец
историческа личност
каубой
космонавт
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тема море
тризъбец
фар
харпун

микрофон
пиано
тема музика
полумесец
ракета
самолет
слънце
тема небе

Исус Христос
светия
тема религия
кръст
скелет
тема смърт
череп
стик
тема спорт
топка
шайба
шейна
щеки
мотоциклет
светофар
тема
транспорт
момина
сълза
роза
теменуга
цвете
полов орган
ръка
седалище
уста

кукер
моряк
мъж
палач
палячо
пират
поп
русалка
скиор
човек
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I I I . Р а з п о л о ж е н и е н а о с о б е н и я
б е л е г / т а т у и р о в к а
брада
буза
вежда
глава
зъб
клепач
нос
око
устна
ухо
чело
шия
бедро
коляно
крак
подбедреница
I V .
горе
горе
горе
горе
долу
долу

пръст
на крак
стъпало
китка
лакът
мишница
подлакътница
пръст на ръка
ръка
гръб
гърди
корем
полов орган
рамо
седалище
тяло

П о с о к а
н а
о с о б е н и я
б е л е г / т а т у и р о в к а

дясно
ляво
среда

долу ляво
долу среда
дясно
ляво
среда

дясно

V .

Д р у г и

ням
влачи крак
ходи с патерици
щрака с пръсти
криви крака
говори дрезгаво
гризе нокти
заеква
лошо чува
обилна мимика
провлачена походка
чупи пръсти
говори акцент
говори басово
сраснали пръсти
изкривява устни
често плюва
клатеща походка
куца

о с о б е н о с т и
фъфли
говори диалект
жестикулира
левак
подсмърча
пожълтели нокти
глухоням
говори бавно
говори бързо
гърбица
присвива очи
ходи с бастун
албинос
глух
изпъкнала адамова
ябълка
барабани с пръсти
говори с дефект
говори пискливо

V I .
О п и с а н и е
н а
о с о б е н и я
б е л е г / т а т у и р о в к а
Подробностите за особения белег/татуировка се
описват в свободен текст.
V I I .

О с о б е н о с т и

изпъкнали
монголоидни
носи контактни лещи
носи очила
разноглед
11055

н а

с перде
с петно
свито око
сляп
хлътнали

о ч и т е
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ИНСТРУКЦИЯ № И-10
от 9 септември 2009 г.

за организация на работата в служба „Военна
полиция“ по постъпили съобщения и сигнали
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се урежда организацията на работата в служба „Военна полиция“
по приемането, докладването, регистрирането,
движението, контрола и проверката по постъпили съобщения и сигнали.
Чл. 2. Целта на тази инструкция е да се
осигурят регистрирането и извършването на
проверка по всяко постъпило съобщение или
сигнал, както и контролът по работата им.
Чл. 3. Всеки служител на служба „Военна
полиция“, включително и тези, изпълняващи
задачи в състава на операции или мисии извън
територията на страната, получил съобщение
или сигнал, е длъжен да го докладва по реда
на тази инструкция.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯ И СИГНАЛИ
Чл. 4. По реда, предвиден в тази инструкция, се приемат и регистрират съобщения или
сигнали, постъпили:
1. в оперативните дежурни части;
2. в регистратурите;
3. в ръководството на службата;
4. при служителите по чл. 3.
Чл. 5. (1) Всяко съобщение или сигнал се
приема от структурата на служба „Военна полиция“, в която е получен, или от служителя,
пред когото е заявен първоначално, независимо
от чия компетентност е.
(2) Всяко съобщение или сигнал се регистрира като входящ номер в електронния
регистър, който се води в регистратурата на
съответната структура, като им се поставя
печат с инициали „Вх. №“ и пореден номер
от електронния регистър. При завеждането
в електронния регистър входящият номер се
отбелязва като сбор от документи с оглед понататъшно присъединяване на документи към
преписката под същия номер.
(3) Получено и регистрирано съобщение или
сигнал се докладва на директора на структурата,
в която е получен, или на определено от него
длъжностно лице за разпореждане:
1. в работния ден, в който е получен;
2. в началото на първия работен ден, когато
е получен в извънработно време, в почивни
или празнични дни.
(4) Когато съобщението или сигналът не е
от компетентността на структурата, в която е
постъпил, той се регистрира по реда на ал. 2,
след което се изпраща на компетентната струк-
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тура, като се отразява кога и къде е изпратен.
Компетентната структура регистрира съобщението или сигнала по реда на чл. 5, ал. 2.
Чл. 6. (1) В случаите по чл. 4, т. 1 съобщението или сигналът се отразява в „Дневник
за постъпилите съобщения и сигнали“ образец
ВП-2 (приложение № 1) от старшия служител
в оперативната дежурна част, който след регистрация по реда на чл. 5, ал. 2 го докладва
с докладна записка на директора на съответната структура или на упълномощено от него
длъжностно лице за разпореждане с оглед
пререгистрирането му по реда на чл. 14 или
изпращането му на компетентната структура
по реда на чл. 5, ал. 4.
(2) Когато съобщението или сигналът по
ал. 1 е за извършено престъпление от общ характер с висока степен на обществена опасност,
оперативният дежурен на съответната структура
организира извършването на необходимите
мероприятия и изготвя докладна записка по
случая, която заедно със събраните материали и регистрираното по реда на чл. 5, ал. 2
съобщение или сигнал докладва на директора
на структурата или на упълномощено от него
длъжностно лице за разпореждане, с оглед
пререгистрирането му по реда на чл. 14 или
изпращането му на компетентната структура
по реда на чл. 5, ал. 4.
Чл. 7. В случаите по чл. 4, т. 2 съобщението
или сигналът се регистрира по реда на чл. 5,
ал. 2 и се докладва на директора на съответната структура или на упълномощено от него
длъжностно лице за разпореждане с оглед
пререгистрирането му по реда на чл. 14 или
изпращането му на компетентната структура
по реда на чл. 5, ал. 4.
Чл. 8. В случаите по чл. 4, т. 3 съобщението
или сигналът се регистрира като входящ номер
в електронния регистър на регистратурата по
реда на чл. 5, ал. 2, докладва се на директора
на службата или на упълномощено от него
длъжностно лице и се изпълняват съответните
писмени разпореждания.
Чл. 9. (1) В случаите по чл. 4, т. 4 служителят, приел съобщението или сигнала, изготвя
докладна записка, към която прилага и други
материали, ако има такива, и след регистрация
по реда на чл. 5, ал. 2 ги докладва на директора
на съответната структура или на упълномощено
от него длъжностно лице за разпореждане с
оглед пререгистрирането му по реда на чл. 14
или изпращането му на компетентната структура по реда на чл. 5, ал. 4.
(2) Когато съобщението или сигналът са постъпили при служител от службата, изпълняващ
задачи в състава на операции или мисии извън
територията на страната, той го докладва по
телефон и/или факс на директора на служба
„Военна полиция“ или упълномощено от него
длъжностно лице. Служителят извършва проверка по съобщението или сигнала, резултатите
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от която, заедно със събраните материали,
изпраща с докладна записка до директора на
служба „Военна полиция“.
(3) След санкция на директора на служба
„Военна полиция“ докладната записка по ал. 2
се регистрира в електронния регистър като входящ номер и заедно с приложените материали
се изпращат на регионална служба „Военна
полиция“ – София, която ги регистрира по реда
на чл. 14 и незабавно ги изпраща на Софийска
военноокръжна прокуратура (СВОП).
Чл. 10. (1) В случай на лично явяване на лице
със съобщение за извършено престъпление от
общ характер служителят, приел съобщението,
установява самоличността му и съставя протокол (приложение № 2) в два екземпляра, които
се подписват от служителя и явилото се лице.
Единият екземпляр се връчва срещу подпис на
лицето, направило съобщението.
(2) Служителят, приел съобщението, изготвя
докладна записка, към която прилага екземпляра от протокола и други материали, ако има
такива, и след регистрация по общия ред ги
докладва на директора на съответната структура
или на упълномощено от него длъжностно лице
за разпореждане с оглед пререгистрирането му
по реда на чл. 14 или изпращането му на компетентната структура по реда на чл. 5, ал. 4.
(3) В случаите по чл. 5, ал. 4 писмено се
уведомява лицето, направило съобщението, за
изпращането на материала на компетентната
структура.
Чл. 11. (1) В случай на лично явяване на
дееца с признание за извършено престъпление
от общ характер, служителят, пред когото се
явява, установява самоличността му и съставя
протокол (приложение № 3), в който подробно
описва направеното признание. Протоколът се
подписва от служителя и лицето, направило
признанието.
(2) Служителят, приел съобщението, изготвя
докладна записка, към която прилага протокола и други материали, ако има такива, и
след регистрация по общия ред ги докладва
на директора на съответната структура или на
упълномощено от него длъжностно лице за
разпореждане с оглед пререгистрирането му по
реда на чл. 14 или изпращането му на компетентната структура по реда на чл. 5, ал. 4, за
което незабавно уведомява съответния дежурен
военен прокурор.
Чл. 12. Когато съобщението е от средствата
за масово осведомяване, директорът на съответната структура или упълномощено от него
длъжностно лице възлага на конкретен служител изготвяне на докладна записка, която след
регистрация по реда на чл. 5, ал. 2 се докладва
на съответния директор или на упълномощено
от него длъжностно лице за разпореждане с
оглед пререгистрирането му по реда на чл. 14
или изпращането му на компетентната структура по реда на чл. 5, ал. 4.
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Чл. 13. (1) Възлагателните постановления
на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за
съдебната власт се регистрират в съответната
регионална служба и се възлагат за работа
като „Заявителски материал“ по реда на чл. 14.
(2) Ако в хода на „Проверка по входящ
номер“ постъпи възлагателно постановление
на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ относно
същия случай, проверката продължава по реда
на чл. 20, като съответното постановление се
присъединява към сбора от документи по преписката и се спазват указаните в него срокове.
Г л а в а

т р е т а

РАБОТА ПО РЕГИСТРИРАНИ СЪОБЩЕНИЯ
ИЛИ СИГНАЛИ, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ
ДОСТАТЪЧНО ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
Чл. 14. (1) Получено съобщение или сигнал,
регистрирано по реда чл. 5, ал. 2, в което не се
съдържат достатъчно данни за престъпление от
общ характер и е от компетентността на съответната регионална служба след докладването
му на директора на регионалната служба или
на упълномощено от него длъжностно лице,
се пререгистрира като „Заявителски материал“
(ЗМ) по негово писмено разпореждане.
(2) С разпореждането съобщението или
сигналът по ал. 1 се възлага на конкретен
служител за извършване на проверка.
(3) Съобщението или сигналът по ал. 1 се
пререгистрира в електронния регистър като
„ЗМ“ и в „Регистър за постъпилите съобщения
и сигнали, които не съдържат достатъчно данни
за престъпление от общ характер“ образец ВП-1
(приложение № 4), които се водят в регистратурата на съответната регионална служба „Военна
полиция“, като му се поставя печат с инициали
„ЗМ №“ и пореден номер от регистъра. При
пререгистрирането на съобщението или сигнала
като „ЗМ“ в електронния регистър, същият се
отбелязва като сбор от документи с оглед понататъшно присъединяване на документи към
преписката под същия номер.
(4) Поредните номера в електронния регистър и регистър образец ВП-1 започват с номер
едно от началото на всяка календарна година.
(5) В регистрите се отразяват всяко движение
на съобщението или сигнала и резултатът от
проверката по него.
Чл. 15. (1) Пререгистрираното като „ЗМ“
съобщение или сигнал се получава от регистратурата срещу подпис в регистър образец ВП-1
само от служителя по чл. 14, ал. 2.
(2) Пререгистрираното съобщение или сигнал и всички материали, събрани в процеса на
проверката по него, образуват „Проверка по
заявителски материал“.
(3) Всички допълнително постъпващи материали по пререгистрираното като „ЗМ“ съобщение или сигнал се завеждат към неговия
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регистрационен номер, като в регистрите се
отбелязва датата, на която са получени.
(4) Пререгистрираното като „ЗМ“ съобщение или сигнал и събраните данни в хода на
извършваната проверка по него автоматизирано
се обработват в информационна система по
ред, определен от директора на служба „Военна полиция“.
(5) При пререгистриране на съобщение или
сигнал като „ЗМ“ писмено се уведомява за
това съответната военноокръжна прокуратура.
Чл. 16. (1) Проверката по ЗМ се извършва
в срок до 20 дни. Срокът тече от датата на
получаване на съобщението или сигнала от
служителя по чл. 14, ал. 2 до датата на извеждане на преписката след приключване на
работата по „ЗМ“. Конкретният размер на срока
на проверката се определя в разпореждането
по чл. 14, ал. 1.
(2) По изключение срокът по ал. 1 може
да бъде удължен еднократно с не повече от 10
дни от директора на съответната регионална
служба след преценка на обстоятелствата, които
налагат това. За целта служителят, на когото
е възложена проверката, изготвя подробна
докладна записка относно резултатите от проверката до момента с мотивирано искане за
удължаване на срока.
(3) При удължаване на срока от директора
на съответната структура по ал. 2 по проверка,
възложена от ръководството на служба „Военна
полиция“, възложителят се уведомява писмено.
(4) При изтичане на посочения в чл. 16,
ал. 2 срок и необходимост от удължаването
му материалите незабавно се изпращат заедно
с подробна докладна записка относно резултатите от проверката до момента с мотивирано
искане за удължаване на срока на съответната
военноокръжна прокуратура.
(5) Изпращането на материалите по ал. 4
не спира работата по проверката. Проверката по ЗМ се прекратява при получен писмен
отказ за удължаване на срока от съответната
ВОП. Събраните материали се изпращат за
присъединяване на съответната военноокръжна
прокуратура.
Чл. 17. (1) Когато в съобщението или
сигнала се съдържат данни за повече от едно
престъпление от общ характер, всяко едно от
тях се регистрира и възлага за работа по реда
на чл. 14 като отделен „ЗМ“ въз основа на
докладна записка, изготвена от служителя, на
когото е възложена първоначално проверката.
(2) Когато при извършване на проверка по
пререгистрирано като „ЗМ“ съобщение или
сигнал се установят данни за друго престъпление от общ характер, служителят, извършващ
проверката по „ЗМ“, изготвя докладна записка
до директора на съответната структура, която
след разпореждане се регистрира като отделен
„ЗМ“ или се изпраща по компетентност.
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(3) Когато са регистрирани повече от един
„Заявителски материал“ за едно и също престъпление от общ характер, служителят, който го е
установил, изготвя докладна записка до директора
на съответната структура и след негово разпореждане заявителските материали се обединяват
в един, като се отразява в електронния регистър
и в „Регистър за постъпилите съобщения и сигнали, които не съдържат достатъчно данни за
престъпление от общ характер“ образец ВП-1.
Чл. 18. (1) „Проверка по ЗМ“ се приключва с
докладна записка в два екземпляра до директора
на съответната регионална служба, изготвена
от служителя, извършил проверката, в която се
описват резултатите от нея с предложение за:
1. изпращане на съответната военноокръжна
прокуратура с мнение за:
а) образуване на военно досъдебно производство (ВДП) срещу известен или неизвестен
извършител;
б) отказ от образуване;
в) налагане на дисциплинарно или административно наказание;
2. изпращане на материалите на друг орган
или служба по компетентност.
(2) Към докладната записка по ал. 1 се
описват и прилагат заявителският материал и
събраните материали от проверката по него,
ако има такива.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 материалите
се изпращат с писмо.
(4) Екземпляри от съпроводителното писмо, докладната записка и копие на първичния
документ, на чието основание е извършена
проверката по ЗМ, се прилагат към сбор от
документи в регистратурата на съответната
регионална служба.
Чл. 19. Не се регистрират като „Заявителски
материал“ в електронния регистър и „Регистър
за постъпилите съобщения и сигнали, които не
съдържат достатъчно данни за престъпление от
общ характер“ образец ВП-1 данните:
1. получени в резултат на използването на
негласни способи и средства;
2. от анонимни източници, освен ако в тях се
съдържат конкретни данни за факти и деяния,
сочещи на евентуално извършено престъпление;
3. от които е видно, че деянието е: явно
малозначително по смисъла на чл. 9, ал. 2 НК;
не съдържа данни за извършено престъпление
от общ характер; е от частен характер; касае
граждански отношения, административно или
дисциплинарно нарушение.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАБОТА ПО РЕГИСТРИРАНИ СЪОБЩЕНИЯ
ИЛИ СИГНАЛИ, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ
ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
Чл. 20. (1) Получено съобщение или сигнал,
в което първоначално не се съдържат данни за
престъпление от общ характер и са от компетент-
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ността на съответната структура, се регистрира
като входящ номер в електронния регистър по
реда на чл. 5, ал. 2, като поредният номер от
електронния регистър се пренася в „Регистър
за постъпилите съобщения и сигнали, които
не съдържат данни за престъпление от общ
характер“ образец ВП-3 (приложение № 5).
(2) Регистрираното съобщение или сигнал
по ал. 1 се докладва на директора на съответната структура или на упълномощено от него
длъжностно лице за разпореждане.
(3) Регистрираното съобщение или сигнал по ал.1 се получава от регистратурата от
конкретния служител, на когото е възложено
извършването на проверката.
(4) Регистрираното съобщение или сигнал по
ал. 1 и всички материали, събрани в процеса
на проверката по тях, образуват „Проверка по
входящ номер“.
(5) Всички допълнително постъпващи материали по регистрираното съобщение или
сигнал се завеждат към техния регистрационен
номер, като в регистрите се отбелязва датата,
на която са получени.
(6) Регистрираното съобщение или сигнал по
ал. 1 и събраните данни в хода на извършваната
проверка по тях не се обработват автоматизирано в информационна система.
Чл. 21. (1) Проверка по „Вх. №“ се извършва в срок до 7 дни с изключение на случаите,
когато проверката е възложена от органи на
съдебното, досъдебното производство, ръководството на служба „Военна полиция“ или други
органи, с указани срокове.
(2) Срокът за проверката тече от датата на
получаване на съобщението или сигнала от служителя по чл. 20, ал. 3 до датата на извеждане
на преписката след приключване на работата.
Конкретната продължителност на срока на
проверката се определя в разпореждането по
чл. 20, ал. 2.
Чл. 22. (1) Проверката по постъпило съобщение или сигнал („проверка по вх. №“), в
което първоначално не се съдържат данни за
престъпление от общ характер, се приключва
с докладна записка в два екземпляра до директора на съответната структура, изготвена от
служителя, извършил проверката, в която се
описват резултатите от нея с предложение за:
1. изпращане на материалите на друг орган
или служба по компетентност;
2. прекратяване на проверката след санкция
на директора на съответната структура или
упълномощено от него длъжностно лице, при
липса на данни за извършено престъпление
от общ характер или друго правонарушение.
(2) Към докладната записка по ал. 1 се
описват и прилагат съобщението или сигналът
и събраните материали от проверката по тях,
ако има такива.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 материалите се
изпращат със съпроводително писмо.
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(4) Екземпляри от съпроводителното писмо, докладната записка и копие на първичния
документ, на чието основание е извършена
проверката по съобщението или сигнала, се
прилагат към сбор от документи в съответната
регистратура.
Чл. 23. (1) При установяване на данни за
извършено престъпление от общ характер в хода
на проверката по чл. 20 служителят, извършващ проверката, изготвя подробна докладна
записка относно резултатите до момента с
мотивирано предложение за пререгистриране
като „Проверка по „ЗМ“ в електронния регистър
и регистъра образец ВП-1.
(2) Пререгистрирането в електронния регистър и регистъра образец ВП-1 се извършва по
писмено разпореждане на директора на съответната регионална служба или упълномощено
от него длъжностно лице.
(3) Пререгистрираният материал се отработва
по реда на глава трета от инструкцията.
Чл. 24. При установяване на данни за друго
престъпление от общ характер в хода на проверката по чл. 20 служителят, извършващ проверката, изготвя подробна мотивирана докладна
записка до директора на съответната структура
или до упълномощено от него длъжностно лице,
която след разпореждане се регистрира като
„Заявителски материал“ по реда на глава трета
или се изпраща по компетентност.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ
Чл. 25. (1) Контролът по работата със
съобщенията и сигналите се осъществява от
директорите на съответните структури в служба
„Военна полиция“.
(2) Пряк контрол и помощ на служителите,
извършващи проверки по постъпили съобщения
или сигнали, се осъществяват от непосредствените им началници.
Чл. 26. Служителите в съответните структури, които приемат, регистрират, докладват или
извършват проверки по постъпилите съобщения
и сигнали или контролират работата по тях,
докладват на непосредствените си началници
за констатирани слабости и нарушения по
изпълнението на тази инструкция и предлагат
мерки за тяхното отстраняване и оптимизиране
на работата.
Чл. 27. При регистриране на съобщение
или сигнал, представляващ повишен обществен
отзвук и медиен интерес, висока степен на обществена опасност, свързан с човешки жертви,
значителни материални щети и други тежки
последици, незабавно писмено се уведомява
ръководството на служба „Военна полиция“,
като при приключване на проверката се изпраща копие на докладната записка.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Заявителски материал“ са всички устни
или писмени съобщения и сигнали, независимо от формата им и начина на предоставяне,
както и съобщенията в средствата за масово
осведомяване, които не съдържат достатъчно
данни за престъпления от общ характер, извършени на територията на обекти и съоръжения
на Министерството на отбраната, както и от
лицата в случаите по чл. 102, ал. 1, т. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
2. „Проверка по ЗМ“ е извънпроцесуална
дейност, която се извършва при наличието на
регистриран „Заявителски материал“ и има за
цел да се установи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ
характер.
3. „Проверка по входящ номер“ е извънпроцесуална дейност, която се извършва при
наличието на регистрирано съобщение или
сигнал, който първоначално не съдържа данни за престъпление от общ характер и има за
цел да се установи дали са налице данни за
извършено престъпление от общ характер, административно или дисциплинарно нарушение.
4. „Негласни способи и средства“ са способите
и средствата за извършване на оперативно-издирвателна дейност чрез използване на данни и
веществени доказателствени средства, събрани
чрез специални разузнавателни средства и/ или
от лица, приели доброволно сътрудничество с
органите на служба „Военна полиция“.
5. „Структура“ е ръководството на служба
„Военна полиция“, както и регионалните служби
„Военна полиция“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка
с чл. 26, ал. 2 от Правилника за структурата и
организацията на дейността на служба „Военна
полиция“.
§ 3. Инструкцията отменя Инструкция № И-3
от 2005 г. за организация на работата в служба „Сигурност – ВП и ВКР“ по заявителските
материали.
§ 4. Регистрираните до влизането в сила
на тази инструкция заявителски материали се
приключват в сроковете и по реда на чл. 16,
ал. 1, 2 и 4.
§ 5. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на служба
„Военна полиция“.
Министър: Н. Младенов
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Приложение № 1
Образец ВП-2
към чл. 6, ал. 1
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

2

3

4

Докладване, разпоЗвание, име, фамиреждане, изпращане
лия и длъжност на
на ДОДГ или патрул,
служителя, приел
проверка по преписъобщението
ска и други
Дата и час

5

6

7

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Предприети мерки

Номер и дата на преписката в електронния регистър и/или
в регистър ВП - 1

Кога е прието съобщението, дата и
час

Съдържание на съобщението или сигнала
(какво престъпление или
друго закононарушение
е извършено), кога и
къде

Собствено, бащино и фамилно име,
телефон и адрес на съобщаващото
лице

№ по ред

Д Н Е В Н И К
за постъпилите съобщения и сигнали
в регионална служба „Военна полиция” - ........................

8

9

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за съобщение за извършено престъпление
Днес,...................20.....г. в гр.(с) ..........................................., обл. ..............................................................,
подписаният ..........................................................................................., служител при регионална служба
„Военна полиция“ – ..........................................................., на основание чл. 209 от НПК приех в ..................
часа, в ....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(конкретно място – кабинет, учреждение и др.)

лицето.....................................................................................................................................................................
лична карта №........................................, издадена на ..................................... от.............................................,
настоящ адрес....................................... .................................................................................................................
..................................................................................................................................... тел. ..................................,
който направи устно съобщение за извършено престъпление.
Лицето заяви следното:.........................................................................................................................................
Съобщението приключи в ................................... часа.
СЛУЖИТЕЛ:
ЗАЯВИТЕЛ:

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за лично явяване на деец с признание за извършено престъпление
Днес, ........................20.....г. в гр.(с) ........................................................................, обл. ................................,
подписаният ................................................................................................, служител при регионална служба „Военна полиция“ – ................................................................., на основание чл. 210 от НПК приех в
..............часа, в ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(конкретно място – кабинет, учреждение и др.)

лицето.....................................................................................................................................................................
лична карта №........................................, издадена на ..................................... от.............................................,
месторождение.......................................................................................................................................................
настоящ адрес........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... тел. ...................................,
което лично се яви и направи признание за извършено от него престъпление.
Деецът заяви следното:.........................................................................................................................................
Признанието приключи в ................................... часа.
СЛУЖИТЕЛ:
ЗАЯВИТЕЛ:
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2

3

4

5

6

7

ЗАБЕЛЕЖКА

1
9
10

Служител, на който
е възложена работата
по съобщението или
сигнала, и срок за
изпълнение

ЗАБЕЛЕЖКА

Срок за изпълнение

8

Резултат от работата по ЗМ

Дата на получаване

7

Номер, дата и място, откъдето
са върнати материалът или отговорът

Възложена на отдел:

Служител, на който е
възложена работата по
ЗМ, и срок за изпълнение
Къде е изпратен ЗМ, дата и
изходящ номер на писмото

Собствено и фамилно име, подпис

Съдържание на съобщението
или сигнала
(какво престъпление или друго
закононарушение е извършено,
кога и къде)

6

Резултат от работата по преписката
(с мнение за)

Съдържание на съобщението или
сигнала
(какво закононарушение е
извършено, кога и къде)

Адрес на съобщаващото лице,
град/село, община, област, ж.к.,
улица, №, бл., ет., ап. или
ведомството (организацията)

5

Номер, дата и място, откъдето са
върнати материалът или отговорът

Адрес на съобщаващото лице,
град/село, община, област,
ж.к., улица, №, бл., ет., ап. или
ведомството (организацията)

4

Къде е изпратено съобщението
или сигналът (преписката), дата и
изходящ номер на писмото

Собствено, бащино и фамилно име
на съобщаващото лице

Собствено, бащино и фамилно
име на съобщаващото лице

3

Срок за изпълнение

№, дата и наименование на
ведомството (организацията),
която изпраща съобщението или
сигнала

№, дата и наименование на
ведомството (организацията),
която изпраща съобщението

2

Дата на получаване

Кога е прието съобщението или
сигналът, дата

Кога е прието съобщението или
сигналът, дата

1

Възложена на отдел:

Вх. № по електронен регистър

Рег. № по ред на ЗМ

ДЪРЖАВЕН

Собствено и
фамилно име,
подпис

№ по ред
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Приложение № 4
Образец ВП-1

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

към чл. 14, ал. 3

Р Е ГИ СТЪ Р
за постъпилите съобщения и сигнали, които не съдържат достатъчно данни за престъпление от общ
характер, в регионална служба „Военна полиция“ – гр. ........................

11
12
13
14

Приложение № 5
Образец ВП-3
към чл. 20, ал. 1

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

Р Е ГИ СТЪ Р
за постъпилите съобщения и сигнали, които не съдържат данни за престъпление от общ характер,
в регионална служба „Военна полиция“ – гр. .....................................

8

9

10

11

12

13

14

15

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-134
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 5 във връзка с чл. 33а,
ал. 1, т. 1 ЗНП изменям заповед № РД-14-3 от
26.ІІ.2002 г. (ДВ, бр. 27 от 2002 г.), изм. със заповеди
№ РД-14-130 от 2.VІІ.2002 г. (ДВ, бр. 68 от 2002 г.),
№ РД-14-28 от 30.ІІІ.2007 г. (ДВ, бр. 31 от 2007 г.),
както следва: навсякъде в текста думите „Министерство на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „МОН“ се заменят съответно с „Министерство на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието, младежта
и науката“ и „МОМН“.
Министър: Й. Фандъкова
10993

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № 1618
от 4 септември 2009 г.
На основание на § 1г от Правилника за прилагане на Закона за горите във връзка с чл. 80, ал. 12
от Закона за горите и чл. 131, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 15
и ал. 3 от Устройствения правилник на Държавната
агенция по горите:
1. Утвърждавам образец на заявление за регистрация на произведените експедиционни горски марки
от лицата по чл. 131, ал. 1 ППЗГ съгласно приложението, неразделна част от заповедта.
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-председателя на ДАГ.
Председател: Г. Костов

Приложение
ОДОБРЯВАМ :................................
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на произведените експедиционни
горски марки от лицата по чл. 131, ал.1 ППЗГ
От...............................................................................
(трите имена на заявителя или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице)
...................................................................................
(наименование и адрес на лицето по чл. 131, ал. 1
ППЗГ)
БУЛСТАТ........................................................................
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъде издадена заповед за вписване в регистъра по чл. 80, ал. 12 ЗГ и въвеждане в употреба
на експедиционни горски марки, както следва:
1. №........... и абревиатура...................................... ;
2. № .......... и абревиатура...................................... ;

3. №........... и абревиатура..................................... ;
4. № .......... и абревиатура..................................... ,
собственост на...............................................................
(наименование на лицето по чл. 131, ал. 1 ППЗГ)
Собствениците на недържавни гори прилагат
следните документи, удостоверяващи обстоятелствата
по чл. 80, ал. 4 ЗГ и чл. 131, ал. 1 и 4 ППЗГ – копие
от решенията и протоколи за въвод във владение
на поземлената комисия; писмо от ДГС/ДЛС за
регистрацията на имотите; копие от договор с лицето, наето по чл. 76, ал. 5 ЗГ; копие от лиценза на
лицето, наето по чл. 76, ал. 5 ЗГ; копие от договор
за управление на имотите на членовете на обединенията на собственици на гори; четлив отпечатък
от ударната част на ЕГМ; писмо (сертификат) от
производителя на ЕГМ, че същите съответстват на
образеца, утвърден със заповед № 719/19.05.2009 г.
от председателя на ДАГ, и други.
Регионалните дирекции по горите, държавните
горски стопанства и държавните ловни стопанства
прилагат следните документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 80, ал. 4 ЗГ и чл. 131, ал. 1 и 4
ППЗГ – четлив отпечатък от ударната част на ЕГМ
и писмо (сертификат) от производителя на ЕГМ,
че същите съответстват на образеца, утвърден със
заповед № 719/19.05.2009 г. от председателя на ДАГ.
		Заявител:
		
(подпис)
11031

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 567
от 17 август 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 31 от заседание, проведено
на 11.VІІІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и експертно заключение,
издадено от Изпитвателен център „Глобал тест“,
София, от 30.VІ.2009 г., удостоверяващо, че представеното за експертиза изделие нафталин под формата
на бонбони (дражета) с бял цвят и кръгла форма
в целофанови опаковки по 20 бр. и надпис върху
опаковката „Camphor ball“, баркод 69066963135544,
произход – Китай, може да се счита за опасно за
здравето на децата поради имитиращия бонбони
външен вид и опасност от поглъщане, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – нафталин, имитиращ храна под формата на бонбони (дражета) с кръгла форма – цвят
бял, в целофанова опаковка със син цвят в долния
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ДЪРЖАВЕН

и горния край, с надпис „Camphor ball“, съдържаща
20 дражета, баркод 69066963135544, произход – Китай, като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт и изтегляне от пазара са за сметка на вносителите и
дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори пред съда и
без да е изчерпана възможността за оспорване по
административен ред.
Председател: Д. Лазаров
11061

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 758-ДФ
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 180 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, ул. Гогол
18 – 20, да организира и управлява договорен фонд
„Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция
в Евро“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро“ в регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България)
Фонд Защитена Инвестиция в Евро“ на основание
чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Райфайзен (България)
Фонд Защитена Инвестиция в Евро“ като емитент в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Председател: П. Чобанов
11062
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-26 от 26.VІІІ.2009 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Оптична кабелна линия на
„Мобилтел“ – ЕАД, Калотина – София“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
11004
Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-27 от 31.VІІІ.2009 г. на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Реконструкция на електрическа
мрежа високо напрежение в „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД,
ново захранване на БПС“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Правна“ при МРРБ.
11005
682. – Регионална дирекция – София, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановление № 9418/2008/000235 от
8.IV.2009 г. и № 9418/2008/000244 от 16.IV.2009 г. възлага на „Лега консулт“ – ЕООД, БУЛСТАТ 104608563,
с адрес София, ж.к. Дружба, бл. 24, вх. Б, ап. 28,
представлявано от Иван Стефанов Хаджипетков,
следния недвижим имот – поземлен имот, находящ
се извън регулацията на Кюстендил (индустриална
зона), представляващ дворно място – имот 5506 по
кадастралния план на Кюстендил, с площ 31 850 кв. м,
ведно с построените в поземления имот сгради и съоръжения, а именно: 1. триетажна масивна сграда със
сутерен; 2. двуетажна масивна сграда – промишлена;
3. пететажна масивна сграда (стълбище); 4. едноетажна
масивна сграда, прилежаща към т. 2; 5. едноетажна
сграда (трафопост); 6. едноетажна сграда (пристройка
до трафопоста); 7. комин; 8. двуетажна масивна сграда;
9. едноетажна масивна сграда – складова база; 10. едноетажна масивна сграда – склад; 11. двуетажна масивна
сграда – промишлена; 12. едноетажна сграда – мазутно
стопанство; 13. едноетажна масивна сграда – склад,
и двуетажна масивна сграда, пристройка към ГСМ;
14. едноетажна масивна сграда – работилница; 15.
едноетажна масивна сграда – ПРУ; 16. едноетажна
промишлена сграда (механична работилница); 17.
едноетажна масивна сграда – склад капитален ремонт; 18. едноетажна масивна сграда – домакински
склад; 19. едноетажна масивна сграда – домакински
склад (тип „холандски“); 20. едноетажни складови
помещения, метални, сферични – 3 бр.; 21. едноетажна масивна сгарда – столова с кухня; 22. двуетажна масивна сграда – административна сграда;
23. едноетажна сграда (портиерна); 24. едноетажна
масивна сграда – магазин; 25. едноетажна масивна
сграда – магазин; 26. два едноетажни гаражни навеса,
при граници: юг – ул. Николичевски път; север – земеделска земя; изток – улица; запад – Дом за стари
хора „Ильо войвода“, съгласно нот. акт № 63, том I,
рег. № 5037, дело № 321 от 2001 г., вх. рег. № 1699
от 10.VIII.2001 г., акт № 4, том ІІ, дело № 999/2001,
партидна книга: том 155, стр. 188, за 590 590,59 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
10973
685. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д.
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№ 319/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската
колегия – София, Мария Тодорова Пенкова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
11038
685а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д.
№ 376/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската
колегия – София, Таня Йовчева Петрова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
11039
685б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д.
№ 386/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската
колегия – София, Цвят Крумова Коновска – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от
правото да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
11040
685в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д.
№ 375/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската
колегия – София, Таню Иванов Танев – адвокат от
Адвокатската колегия – София, се лишава от правото да упражнява адвокатска професия за срок от
три месеца.
11041
242. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: преподавател по техника и
технология (за нуждите на специалностите „Керамика“ и „Порцелан и стъкло“) – един; асистент
по графичен дизайн (за нуждите на специалност
„Рекламен дизайн“) – един, двата със срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки – Учебно-методичен отдел, тел. 988-17-02.
11104
709. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за доцент по 02.01.15 металорежещи
машини и системи – един, към МТФ със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, служба „Личен състав“,
тел. 383 284.
11006
745. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професор по
05.08.04 изкуствознание и изобразително изкуство (графика) – един; доценти по: 05.08.33 теория и история
на културата (история и култура на Гърция) – един;
01.01.12 информатика – един; 05.01.17 теология
(християнска етика) – един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (социални дейности) – един;
05.03.03 средновековна обща история – двама; 05.07.01
теория на възпитанието и дидактика (педагогически
теории и технологии за познавателно взаимодействие
в предучилищна възраст), за нуждите на Педагогически колеж – Враца – един; 05.08.04 изкуствознание
и изобразително изкуство (графика и технология на
графиката) – един;
05.01.17 теология (догматическо богословие) – един, всички със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.04.18 славянски езици (полски
език) – един; 05.05.07 административно право и
административен процес – един; 05.04.17 български
език (старобългарски език) – един, всички със срок
3 месеца; асистенти по: 01.08.01 физическа геогра-
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фия и ландшафтознание – един; 05.04.20 германски
езици (нидерландски език) – един; 05.04.21 романски
езици (съвременен испански език) – двама; 05.03.14
етнография – един; 05.07.03 методика на обучението
по физическо възпитание (детска градина и начално
училище), за нуждите на Педагогически колеж – Враца – един, всички със срок един месец; преподаватели по: 05.08.04 изкуствознание и изобразително
изкуство (пластика и дърворезба) – един, със срок
3 месеца; 05.08.04 изкуствознание и изобразително
изкуство (стенопис) – един, със срок един месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, отдел „Управление на персонала“, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
10972
153. – Институтът по мелиорации и механизация – София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 02.18.01 механизация и електрификация на
растениевъдството – един; 02.18.02 механизация и
електрификация на животновъдството – един; 02.15.15
хидромелиоративно строителство – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Шосе Банкя 3,
тел. 825 71 70, 925 02 29.
11114
605. – Институтът по планинско животновъдство
и земеделие – Троян, обявява конкурс за старши
научен сътрудник ІІ ст. по 04.02.07 овцевъдство и
козевъдство със срок два месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул.
Васил Левски 281, тел. 0670/669-47.
11007
97. – Опитната станция по земеделие – Поморие,
обявява конкурси за научни сътрудници по: 04.01.15
овощарство – един, 04.01.17 лозарство (агротехника) – един, двата със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – на тел.
0596/3-22-91, факс 0596/3-21-49.
11105

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, призовава Сара
Менахемова и Рут Гринуолд, двете с неизвестен адрес,
да се явят в съда на 28.Х.2009 г. в 9 ч. като заинтересувани лица по адм. д. № 1259/2009, ІІ отделение,
ХV състав, образувано по жалби на „БиБ търговски
център“ – ЕООД, и „Корифей“ – ООД, срещу заповед № ДК-09-09 от 17.ІV.2009 г. на началника на
РДНСК – Варна, с която е разпоредена забрана на
ползването и достъпа на невъведения в експлоатация
по законоустановения ред строеж „промяна на предназначение на избено помещение и приобщаването
му към съществуващ магазин“ в партерен етаж на
жилищна сграда на ул. Цар Симеон І № 20, Варна.
Призованите да посочат съдебни адреси за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
11004
Административният съд – гр. Търговище, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило предложение
от областния управител на област Търговище против
решение № 17 на Общинския съвет – гр. Търговище,
прието с протокол № 24 от 30.VІІ.2009 г., за провеждане на конкурс за възлагане на превози на пътници
за установени групи линии, по което е образувано
адм.д. № 91/2009 по описа на Административния
съд – Търговище, насрочено за 20.Х.2009 г. в 9,30 ч.
11002
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Шуменският окръжен съд призовава Владимир
Вълчев Колев с последен известен адрес Шумен,
ул. Дедеагач 13, вх. 5, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 3.ХІ.2009 г. в 10 ч. като въззиваема страна по гр.д. № 631/2008, заведено от Янка
Станчева Кръстева, по иск с правно основание
чл. 37 ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
11111
Асеновградският районен съд призовава Людмила
Събева Иванова от Хасково, ул. Червена стена 13,
вх. А, ет. 8, ап. 50, да се яви в съда на 9.XI.2009 г. в
9,30 ч. като ответница по гр.д. № 241/2009, заведено
от Районна прокуратура – Асеновград, по чл. 149
АПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
11044
Новопазарският районен съд призовава Ахмед
Хосейн Госейн с последен адрес с. Жилино, област
Шумен, ул. Иван Вазов 3, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 2.ХІ.2009 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 402/2009, заведено от Румяна Стефанова
Янчева, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11112
Русенският районен съд, Х гр. състав, призовава
Йълмаз Дилсиз от Република Турция, сега в затвора в гр. Болу, Република Турция, без постоянен и
настоящ адрес в Република България, да се яви в
съда на 2.ХІ.2009 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 5111/2009, заведено от Нина Радинова Дилсиз, по
чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11003
Софийският районен съд, гр. колегия, 39 състав,
призовава Прокопи Иванов Александров с последен
адрес Варна, ул. Генерал Столипин 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.ХІ.2009 г. в 14 ч.
като ответник по гр.д. № 9221/2008. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11113
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 85
състав, призовава Дейвид Джералд Форсдайк с неизвестен адрес да се яви в съда на 10.ХІ.2009 г. в
13,30 ч. като ответник по гр.д. № 3272/2009, заведено
от Ани Кирилова Митова, по чл. 71 и 72 СК. Ответникът да се яви лично или да изпрати представител,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11077
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д.
№ 307/2009 по депозирано мотивирано искане на
Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност (КУИППД) – София, с правно основание чл. 3, ал. 1, т. 21 във връзка с чл. 4
ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на
имущество, притежавано от Денислав Христо Иванов,
ЕГН 7611205769, от Бургас, бул. Демокрация 77, ет. 1,
ап. 2А, на стойност 117 400 лв., включващо: недвижим
имот: самостоятелен обект в Бургас, бул. Демокрация 77 – апартамент на първи жилищен етаж, под
№ 2 „А“, с площ 53, 88 кв. м, състоящ се от: спалня,
дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна и антре, с една
тераса, при граници: североизток – вътрешен двор,
северозапад – апартамент № 1 и стълбище, югоиз-
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ток – калкан, югозапад – ап. 2 на В. Нефритова и
стълбище, отгоре – апартамент № 4, отдолу – гаражи, ведно с избено помещение, с площ 3,31 кв. м при
граници: североизток – коридор, северозапад – изба,
югоизток – калкан, югозапад – коридор, както и
съответните идеални части кв. м от общите части
на сградата и от правото на строеж върху терена,
на който е построена масивната жилищна сграда,
представляваща урегулиран поземлен имот УПИ XVII228, целият с площ 491,30 кв. м в кв. 17, по плана
на ж. к. Лазур – Бургас, при граници на имота:
североизток – УПИ IV, северозапад – УПИ III,
югоизток – УПИ XVI��������������������������
�����������������������������
, югозапад – бул. Демокрация, придобит с нот. акт № 180, том. V, рег. № 6353,
н. дело № 885 от 2007 г., вписан в СВ – Бургас,
вх. рег. № 17252 от 18.Х.2007 г., акт № 44, том. 45,
дело № 11150, с описание съгласно влязла в сила
кадастрална карта: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 07079.607.182.1.21, с предназначение – жилище, апартамент с площ 53, 88 кв. м.
Прилежащи на имота са: избено помещение с площ
3,31 кв. м, както и съответните части от общите части
на сградата и правото на с т р о е ж , п р и с ъ с е д и : н а
с ъ щ и я е т а ж : 0 7 0 7 9 . 6 0 7 . 1 8 2 . 1 . 2 , 07079.607.182.1.1,
под обекта: 07079.607.182.1.17, 07079.607.182.1.19,
07079.607.182.1.18, и над обекта 07079.607.182.1.4;
лек автомобил – „Мерцедес“ модел „Ц 220 ЦДИ“,
с рег. № А 0076 КМ, рама № WDВ2030061А2960491,
дв. № 61196230496420, цвят – светлосив металик,
първоначална регистрация на 18.І.2002 г., закупен
от ответника на 1.ІV. 2007 г.; 50 дружествени дяла
от капитала на „Ден – Дизайн“ – ЕООД, Бургас,
бул. Демокрация 77, ет. 1, ап. 2А, ЕИК 200145033,
на стойност 5000 лв.; сумата 310,43 лв. – налична
по банкова сметка ІВАN BG FINV 915010036268 54,
в „ПИБ“ – АД, клон Бургас. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.ХІІ.2009 г. в 10 ч. В двумесечен срок от обнародването третите лица, претендиращи самостоятелни
права върху това имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното гр. д. № 307/2 0 09 на БОС, к ат о
п ред я вя т свои т е п ре т ен ц и и п ред Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
11076
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.X.2007 г.
по ф.д. № 5246/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Еко груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгаш 15, партер, с предмет на
дейност: производство, реализация на опаковки,
търговия с опаковки и други промишлени стоки,
производство, реализация и търговия с хранителни
стоки, складова, транспортна дейност (след лиценз),
търговско представителство и посредничество, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, експлоатация и/или отдаване под
наем. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници Иван Ташков Илчев, Деян Радославов
Димитров и Антон Иванов Иванов и се управлява
и представлява от Иван Ташков Илчев.
43784
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5144/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хрима“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Г, ет. 9,
ап. 108, с предмет на дейност: покупко-продажба на
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недвижими имоти, посредничество, провеждане на
курсове за компютърна грамотност, туризъм, търговия на едро и дребно, външна търговия, търговско
посредничество, комисионна дейност, услуги на
населението, туристическа, рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност, внос
и износ на стоки, спортно-занимателна дейност,
рент-а-кар, трудова борса, преводаческа агенция.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Мариос Константину, който го управлява и представлява.
43785
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 4982/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Аксиа“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Г, ет. 9,
ап. 108, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, посредничество, провеждане
на курсове за компютърна грамотност, туризъм,
търговия на едро и дребно, външна търговия,
търговско посредничество, комисионна дейност,
услуги на населението, туристическа, рекламна,
хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност, внос и износ на стоки, спортно-занимателна
дейност, рент-а-кар, трудова борса, преводаческа
агенция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Сотирис Стилиану, който
го управлява и представлява.
43786
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5145/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Ка лиакра“ – ООД, със седа лище и адрес на
управление Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Г, ет. 9,
ап. 108, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, посредничество, провеждане
на курсове за компютърна грамотност, туризъм,
търговия на едро и дребно, външна търговия,
търговско посредничество, комисионна дейност,
услуги на населението, туристическа, рекламна,
хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност, внос и износ на стоки, спортно-занимателна
дейност, рент-а-кар, трудова борса, преводаческа
агенция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георгиос Теодору и Димитра Ясемиду Антониу, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43787
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5134/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ин навигатор“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Студентска 11,
ет. 14, ап. 93, с предмет на дейност: консултантска
дейност, търговия и услуги с недвижимо имущество,
търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско представителство
и агентство, покупка на стоки или други вещи в
първоначален, преработен или обработен вид, услуги
в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство, развлекателни игри (след съответното
разрешение), интернет услуги, поддръжка, сглобка
и продажба на компютри, производство на стоки с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ивайло Николов Николов,
който го управлява и представлява.
43788
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5124/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Алмазин“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, кв. Аспарухово, ул. Народни
будители 77, ап. 127, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, комисионна, спедиционна,
превозна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, посредничество
при наемане на работа, предоставяне на работна
сила, предоставяне на рекламни, импресарски,
маркетингови, ресторантьорски, хотелиерски и
туристически услуги, производство и продажба на
селскостопанска продукция, сделки с недвижими
имоти, строителна и ремонтна дейност на сгради
и съоръжения. Дружеството е с капитал 5100 лв.,
със съдружници Зинови Шварцман, Гай Ман и
Александър Адамовски, които го управляват и
представляват заедно.
43789
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 4547/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Диксън – сивил инжинеринг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Братя Миладинови 3, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, търговско
представителство и посредничество, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, хотелиерски,
туристически (след лиценз), транспортни, рекламни,
информационни, услуги за почистване и поддръжка
или предоставянето на други услуги, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Марк
Винсънт Диксън, който го управлява и представлява.
43790
В а р н е н с к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с н о в а н и е
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 5112/2007 вписа в рег ист ъра за т ърговск и д ру жест ва д ру жест во с
ограничена отговорност „Демж инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Капитан Петко войвода 42, партер, магазин 1, с
предмет на дейност: разработване и управление
на инвестиционни проекти, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска и експертна дейност, търговско
представителство и посредничество, туристическа
дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Грациано Винченцо Поска, Марио
Поска, Доменико Мацота и Жанета Димитрова
Анастасова-Христова, и се управлява и представлява от Иноченцо Маурицио Мацота.
43791
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5110/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ива хоумс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане 16,
вх. 1, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: търговия,
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транспорт, внос и износ, търговско представителство,
посредничество и дистрибуторство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ася Йорданова Рижова,
която го управлява и представлява.
43792
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 1139/2007 вписа промяна за „ЛЗ Навигейшън“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ул. Никола Вапцаров 25Б, офис 601.
43793
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5140/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ангелика“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Съборни 11,
ет. 2, офис 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и
експертна дейност; търговско представителство и
посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги;
посредничество при сделки с недвижими имоти;
търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и лизингови сделки;
строителна и ремонтна дейност; транспортна дейност; туристическа дейност след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, покупка и управление
на недвижими имоти и други дейонсти, разрешени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Юрийс Кресловс, който
го управлява и представлява.
43007
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5138/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Кей
Ес пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул.Съборни 11, ет. 2, офис 3, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност;
търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги; посредничество при
сделки с недвижими имоти; търговска реализация
на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и лизингови сделки; строителна и ремонтна
дейност; транспортна дейност, туристическа дейност
след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, покупка и управление на недвижими имоти и други
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Кевин Маккан
и Шинийд Маккан и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43008
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5137/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Търн ъраунд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Сливница 11, ет. 2, офис 3,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност;
търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги; посредничество при
сделки с недвижими имоти; търговска реализация
на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и лизингови сделки; строителна и ремонтна
дейност; транспортна дейност; туристическа дейност
след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, по-
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купка и управление на недвижими имоти и други
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ема Денис Търнър и Бари Търнър и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43009
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 5095/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Хил
сайд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Съборни 11, ет. 2, офис 3, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска и експертна дейност; търговско
представителство и посредничество; маркетинг и
мениджмънт услуги; посредничество при сделки с
недвижими имоти; търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и
лизингови сделки; строителна и ремонтна дейност;
транспортна дейност; туристическа дейност след
лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, покупка и управление на недвижими имоти и други
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Рон Шахаф и
Йосеф Яакоби и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
43010
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.X.2007 г. по ф.д. № 308/2002 вписа промяна за
„Одесос М“ – ООД: допълва в предмета на дейност
с „разпространение и продажба на търговски и
промишлени стоки, печатни и периодични издания
и свързаните с тях транспортни услуги“.
43794
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 4328/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гео – ентърпрайз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 201, вх. 3, ет. 5, ап. 77, с предмет
на дейност: геологопроучвателни работи, проектиране, добив, преработка и търговия със строителни материали, екологични проекти – анализи
и оценки, концесионни документи, вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки от всякакъв
вид, произвдство на стоки с цел продажба, покупка
на стоки с цел препродажба, транспортна дейност,
превоз на пътници и товари по суша и море, оказионна, комисионна, спедиционна, консигнационна,
складова дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, отдаване
под наем и замени на всякакви недвижими имоти,
посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, изкупуване, съхранение, преработка,
обработка, консервиране, производство и търговия
със селскостопанска продукция от всякакъв вид и с
хранителни и промишлени стоки, импорт, експорт
и реекспорт, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иван Димитров Иванов, който го управлява и
представлява.
43795
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5192/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
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„Пресконто – Казанджиев“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Тодор Влайков 27,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на продукция с цел
продажба, транспортна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, импресарска дейност
и други услуги, разкриване на магазини, проектантски, копирни, консултантски, съобщителни,
инвеститорски дейности, производство на филми,
видео- и аудиозаписи и други подобни активи,
издателска, печатарска, книгоразпространителска,
абонаментна, дизайнерска дейност, разпространение
и продажба на търговски и промишлени стоки,
печатни и периодични издания и свързаните с
тях транспортни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство между местни
и чуждестранни лица, създаване на сдружения с
други юридически лица, вкл. и с чуждестранни,
за съвместна дейност, доставка на стоки и услуги
по домовете, разработване на софтуер, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Венцислав Цветанов Александров и
Ивелин Цветанов Александров, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43796
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 3925/2005 вписа в регистъра прехвърляне на
търговско предприятие на ЕТ „Жокер – 60 – Георги
Георгиев“ от Георги Жеков Георгиев на „Жокер
60“ – ЕООД.
43797
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 2468/2007 вписа промяна за „Вог консулт“ – ООД: заличава като управител и представляващ Виктория Георгиева Господинова-Пеева;
вписва като такъв Огнян Пейчев Пенев.
43798
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IX.2007 г.
по ф.д. № 4555/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отоворност „Мелница Чифлика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Долни чифлик, ул.
Смолян 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
или посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски, хотелиерски, туристически услуги
(след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, фризьорство и
козметика, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Светлана Шевченко-Георгиева, която го управлява
и представлява.
43799
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3135
от 17.X.2007 г. по ф.д. № 1676/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Амбрела“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Драгижево, община Лясковец, ул. Васил Левски 39,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с хранителни стоки, цигари
и алкохол (след съответното разершение от компетентните органи), търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство, съхранение
и търговия със селскостопански стоки от растителен и животински произход, таксиметрови услуги,
шивашки услуги, външноикономически сделки и
други търговски услуги и сделки, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Диляна Веселинова Райт.
41159
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с определение № 3149 от 17.X.2007 г. по ф.д.
№ 707/2005 вписа в търговския регистър промени
за „Меркс“ – ООД, Велико Тръново: заличи като
съдружник, управител и представляващ дружеството
Марин Тодоров Великов; вписа като съдружник,
управител и представляващ дружеството Борислав
Едмонд Йорданов; вписа дружеството с ново наименование: „Кобрикс“ – ООД (изписва се и на
латиница); вписва ново седалище и адрес на управление – София, кв. Симеоново, ул. Шестдесет
и втора № 6.
41160
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3017 от 4.X.2007 г. по ф.д. № 1604/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „НВВ“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Никола Габровски 42, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни и нехранителни стоки,
машини, съоръжения и резервни части, автомобили, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионерска и външнотърговска дейност – внос и износ, реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции,
консигнационна и оказионна търговия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, издателска и рекламна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем и рентиерство,
лизинг, добив и преработка на дървен материал и
изделия от него, хотелиерство, ресторантьорство и
вътрешен и международен туризъм, производство и
търговия с безалкохолни напитки, спирт и спиртни
напитки и други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Николай Великов Владов.
41161
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3102
от 15.X.2007 г. по ф.д. № 1660/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сенкчуари резортц“ – ЕООД (изписва
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се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна
и рекламна дейност, придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Фиони Ан-Мари Кънингам.
41162
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3076 от 11.X.2007 г. по ф.д. № 1637/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Михалис Савва“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Васил Левски
27, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж и
обзавждане на недвижими имоти с цел последваща
продажба, отдаване под наем или ползването им за
нужди на дружеството, разкриване и експлоатация
на туристически комплекси и заведения, хотелиерска
и ресторантьорска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Михалис Савва.
41163
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3075 от 11.X.2007 г. по ф.д. № 1639/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Бриак“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 39, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги, таксиметрова и спедиторска дейност,
производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни
и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, менителници, записи
на заповед и чекове, комисионна и спедиционна
дейност, складови и лизингови сделки, научноразвойна, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, програмни, импресарски или други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Морийн Колдуел и Гари Александър
Милнър, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41164
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2385 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 585/2003 вписа промени за
„Никотекс – ДК“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник и управител на дружеството Даринка
Цветанова Кръстева; вписа като съдржуник Румяна
Неголова Атанасова; вписа приемане на нов учредителен акт (устав) от 20.V.2007 г.; дружеството се
управлява и представлява от управителя Николай
Величков Атанасов.
43236
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2388
от 17.X.2007 г. по ф.д. № 1216/2003 вписа промени
за „Мони МСД“ – ЕАД, Плевен: вписа Симеон
Магдаленов Димитров като едноличен собственик
на капитала на дружеството; прилага учредителен
акт от 11.X.2007 г., с който се утвърждава уставът
от 20.VII.2005 г.
43237
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2396
от 19.X.2007 г. по ф.д. № 1035/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Анна 91“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 95,
вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: сделки от
всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, покупка и продажба на петрол
и петролни продукти, тютюневи изделия и алкохол
(след лицензи в страната и в чужбина), продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книги с цел продажба (след разрешение), търговско
представителство (без процесуално), посредничество,
комисионни, спедиционни (без пощенски пратки)
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически и рекламни,
ресторантьорство, кафе-аперитиви, безалкохолни и
алкохолни (след лиценз) напитки, цигари (след лиценз)
и кафе, парфюмерия, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
лизинг, сделки с недвижими имоти и посредничество,
транспортна дейност и услуги със собствен и нает
транспорт, международен автомобилен транспорт
в страната и в чужбина, изграждане на паркинг за
леки и товарни автомобили, изграждане на автомивка за леки и товарни автомобили, изграждане на
бензиностанция, газостанция, търговия с петролни
продукти, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Даниела Райкова Лачева.
43238
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2442
от 29.X.2007 г. по ф.д. № 1627/2000 вписа промени
за „ТВ инвест“ – ООД, гр. Белене: заличава като
съдружник в дружеството Халил Туна Аккут; вписа
като едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Борислав Йосифов
Лоринков; вписа промяна в правната форма на
дружеството от „ТВ инвест“ – ООД, на „ТВ инвест“ – ЕООД; вписа нов предмет на дейност на
дружеството: вътрешно- и външнотърговска дейност,
вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали
и съоръжения, отдаване под наем на вещи и недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи
(без забранените от закона) с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговия с метали (след разрешение), производство
на метални конструкции и съоръжения, въвеждане
на нови технологии за производство и обработка
на метали, охранителна дейност (след разрешение),
производство, монтаж и търговия на охранителни
системи за контрол и наблюдение (при спазване на
законодателството), детективски услуги, търговия с
лекарства и лекарствени средства (след съответно
разрешение), търговия с нефтопродукти, бои и други
стоки на химическата промишленост, организиране
на магазинна мрежа за продаване на едро и дребно на
хранителни и нехранителни стоки, на промишлени
и непромишлени стоки, разкриване и експлоатация
обекти, предоставящи алкохолни (след лиценз),
безалкохолни и тонизиращи напитки и тютюневи
изделия (след лиценз), както и на заведения за обществено хранене – кафе-аперитиви, ресторанти,
бюфети, производство и търговия със сладкарски
изделия, студени и топли закуски, авторемонтна и
сервизна дейност, дърводелски и тапицерски услуги, търговско представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
програмни и импресарски услуги в страната и в
чужбина, складови и лицензинони сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складова
дейност, инженерингови, строително-монтажни
работи и предприемачество, комисионна търговия,
реекспортни, бартерни и лизингови операции и
сделки, инвестиции в областта на енергийната и
химическата промишленост, разработване на нови
производствени мощности, покупко-продажба на
топлоенергия и електроенергия (след получаване
на лиценз), покупко-продажба на природен газ (след
получаване на лиценз), инвестиране на производствена дейност в областта на леката, тежката и хранително-вкусовата промишленост, организиране на
развлекателни (без хазарт) и спортни игри, интернет
услуги, сглобяване и търговия с компютри, производство и разпространение на софтуер, търговия с
петролни продукти и транспортни средства, пътна
помощ, растениевъдство и животновъдство, производство и търговия с билки, зелени храсти, цветя,
овощни дървета, селскостопанска и животинска
продукция в страната и в чужбина, производство,
преработване и търговия на/с аквакултури, печат
и разпространение на печатни изделия, рекламна
и консултантска дейност, сделки с интелектуална
собственост; вписа приемането на учредителен
акт на 25.IX.2007 г.
43239
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2393 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 1032/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „ТМ
груп 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Пирот 16, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ,
производство и реализация на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, търговия с горива и петролни продукти, транспортни и
спедиторски услуги, маркетинг, външнотърговски
сделки, лизингови сделки, складова и комисионна
дейност, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
рекламна дейност, сделки с недвижими имоти,
сделки с обекти на интелектуалната собственост,
информационни услуги, програмни услуги, разработка и поддържане на софтуери, проектиране и
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строително-монтажни работи в промишлени предприятия, жилищни блокове и стопански постройки,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, туристическа дейност,
финансово-счетоводна и консултантска дейност и
всякакви други непосочени търговски дейности и
сделки при спазване на особените изисквания на
закона, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от съдружниците (управители)
Димитър Стоянов Симов и Венета Венциславова
Йорданова заедно и поотделно.
43229
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2356 от
15.X.2007 г. по ф.д. № 634/2007 вписа промени за
„Просол системс“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собстеник на капитала и управител на
дружеството Александър Николов Петков; вписа
за едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Румен Филипов
Руменов; вписа преместване на седалището и адреса на управление на дружеството от Плевен, ул.
Копринка 10, ет. 3, в Славяново, област Плевен,
ул. Димитър Благоев 73.
43230
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2401 от 19.X.2007 г. по ф.д. № 423/2004 вписа
промени за „Глобал бизнес консултинг“ – ЕООД,
Плевен: вписа промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството от Плевен, ул. Янко
Сакъзов 9, вх. Б, ап. 7, на София, ж.к. Младост
1, бл. 1А, вх. 1, ет. 20, ателие 7; вписа промяна в
учредителния акт съобразно решение на едноличния
собственик на капитала от 15.X.2007 г.
43231
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2358
от 16.X.2007 г. по ф.д. № 1146/99 вписа промени
за „Екоел – Омега“ – АД, Плевен: заличава досегашните членове на съвета на директорите на
дружеството: Димитър Николов Тадаръков, Диана
Минкова Панчева и Цако Михайлов Бънчев; вписа
като членове на съвета на директорите на дружеството Марта Дамянова Георгиева – изпълнителен
директор, Наталия Проданова Георгиева и Еленка
Мончева Цветкова; заличава като адрес на управление на дружеството Плевен, ул. Сан Стефано
47; вписа нов адрес на управление – Плевен, ул.
Данаил Попов 6, вх. А, ап. 4; вписа решение на ОС
на акционерите от 12.IX.2007 г., с което са приети
изменения и допълнения в устава на дружеството;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Марта Дамянова Георгиева.
43232
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
14.IX.2005 г. по ф.д. № 724/97 допуска прилагането
на годишните финансови отчети за 2001, 2002, 2003
и 2004 г. на „Хоризонт – 97“ – АД, Плевен, приети
с решения на общите събрания на акционерите.
43233
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2394
от 19.X.2007 г. по ф.д. № 1033/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Бижу 2“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Руй 4, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
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цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство и търговия с хранителни
и нехранителни стоки, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, ремонт, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем, продажба, лизинг, кафе-бар, дискотека,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Спасимир Бонев Владов и Виолета Тодорова Владова и се управлява и представлява от управителя
Спасимир Бонев Владов.
43234
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2387 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 955/2007 вписа промени за
„Любо тел“ – ООД, Плевен: увеличава капитала на
дружеството от 5000 лв. на 30 000 лв., разпределен в
дялове, чрез увеличаване дяловете на съдружниците.
43235
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2418 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1064/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Брумо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Бяло море 21, вх. Б, и с
предмет на дейност: вътрешно-и външнотърговска
дейност със стоки за бита, гъбопроизводство и
продажба на компост, хранителни стоки, селскостопанска продукция, превозни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Румен Тодоров Стоянов.
43219
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2428 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1054/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аксел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кнежа, ул. Софроний Врачански 9, и с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия с растителна и животинска
селскостопанска продукция в страната и чужбина;
производство, търговия, внос и износ на хлебно зърно, фуражно зърно и всички видове комбинирани
фуражи и компоненти за тях; стопанска дейност
в областта на леката промишленост и селското
стопанство; търговска и външнотърговска дейност;
хотелиерство и ресторантьорство; организиране
на туристическа дейност в страната и в чужбина;
търговско представителство (без процесуално) на
местни и чуждестранни търговци, юридически и
физически лица в страната и в чужбина; посредничество, дистрибуторство, търговия с хранителни
стоки, безалкохолни и алкохолни напитки (след
издаване на лиценз); комисионна търговия; застрахователно посредничество и брокерска дейност;
производство, преработка и търговска реализация
на промишлени стоки на вътрешния и външния
пазар, разкриване на търговски обекти и складове; инженерингова, проектантска и строителна
дейност от промишлен и битов характер; преводачески услуги от и на чужди езици; транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представл ява от еднолични я собственик на
капитала Аксел Миленов Демирев.
43220
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2377
от 18.Х.2007 г. по ф. д. № 289/2005 вписа промени
за „Агро – Агит“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружници в дружеството Сашка Александрова
Тодорова, Андрон Иванов Тодоров и Тодоринка Милкова Тодорова; вписа решения на общото събрание
на съдружниците от 10.ІХ.2007 г. и от 25.ІХ.2007 г.
и приетия нов дружествен договор от 25.ІХ.2007 г.;
дружеството се управлява и представлява от Георги Иванов Тодоров и Димитър Георгиев Тодоров
заедно и поотделно.
43221
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2440 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1025/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Одит Иванчева“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ж. к. Сторгозия,
бл. 22, вх. Д, ет. 6, ап. 17, и с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на счетоводството,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, финансиране на търговска дейност,
маркетинг, независим финансов одит, консултации,
прилагане и внедряване на потребителски софтуер
в областта на счетоводната и финансовата дейност, търговия на дребно и едро с промишлени,
нехранителни и хранителни стоки, внос и износ
на промишлени изделия, покупка и продажба на
недвижими имоти, строителство, туристическа
дейност, транспортни услуги, селско стопанство,
търговско представителство (без процесуално), и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Дияна Георгиева Иванчева.
43222
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2400
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 831/2007 вписа промени
за „Костов и Горанов“ – ООД, Плевен: вписа като
съдружник в дружеството Мариана Цветанова Панталеева; заличава като управител и представляващ
дружеството Красимир Василев Костов; вписа за
управител и представляващ дружеството Мариана
Цветанова Панталеева.
43223
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2412 от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 1042/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нико – терм“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Бузлуджа 5, ет. 2,
и с предмет на дейност: покупко-продажба, монтаж,
поддръжка и ремонт на термопомпи, хладилни и
климатични инсталации, строителство и ремонт
на сгради, търговия с недвижими имоти, производство и търговия с промишлени и непромишлени
стоки, пътнически и товарни транспортни услуги,
рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, туристическа дейност, външнотърговска дейност, търговско представителство (без
процесуално), и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Константин Николов Николов.
43224
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2392 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 1031/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Найт Меер транслейшън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Червен бряг, ул.
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Лалка Батова 19, и с предмет на дейност: преводи
и легализации, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, откриване на магазини за
хранителни и нехранителни стоки, кафе-аперитиви,
хотелиерство, ресторантьорство, ту ристическа,
комисионна, складова, лизингова, транспортна,
рекламна (без кино и печат) дейност, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на
български и чуждестранни фирми, външнотърговска
дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Иън Макдоналд Меер.
43225
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2382
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 1673/2000 вписа промени
за „Даникомерс“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник и управител в дружеството Даниел
Димитров Димитров; вписа като съдружник и управител Валентина Денчева Цоцова; дружеството
се управлява и представлява от управителите Николай Любенов Цоцов и Валентина Денчева Цоцова
заедно и поотделно.
43226
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 2389 от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 1028/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ведипема“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, бул.
Христо Ботев 5, ап. 12, и с предмет на дейност:
проектиране и строителство на жилищни сгради,
строителен надзор, търговска дейност в страната
и чужбина, внос, износ, бартерни, комисионни и
лизингови сделки, монтажна дейност, търговия със
строителни материали и гориво-смазочни материали, търговска дейност с хранителни стоки, цигари
(след лиценз), безалкохолни и спиртни напитки (след
лиценз), мед и пчелни продукти, ядки и билки, производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска и животинска продукция в страната
и чужбина, международна и вътрешно-транспортна
дейност, товаро-разтоварна и спедиторска дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Величков Димитров.
43227
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2384 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 711/2007 вписа промени за
„Империал груп“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник и управител на дружеството Венцислав
Симеонов Василев; вписа като съдружник в дружеството Ралица Тодорова Миланова ; дружеството се
управлява и представлява от управителя Борислав
Веселинов Миланов.
43228
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2403
от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 1102/2003 вписа промени
за „Мираж – 2003“ – ЕООД, с. Каменец, област
Плевен: допълва предмета на дейност на дружеството със: „строителство в страната и в чужбина,
строително-ремонтни дейности, проектиране и
обзавеждане на сгради“; вписа промяна в учредителния акт на дружеството съгласно решение на
едноличния собственик на капитала от 15.Х.2007 г.
43213
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2404 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1041/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Акреми“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кнежа, ул. Ивайло 6, и с предмет
на дейност: търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни услуги,
строителство, архитектура, внос-износ и търговия
у нас и в чужбина с моторни превозни средства, с
резервни части и аксесоари за тях, разкриване на
автосервиз, спедиция и международен транспорт
на леки и тежкотоварни дейности, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александра
Акреми.
43214
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2407 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1011/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дение – ТК“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Гренадерска 97,
и с предмет на дейност: производство на трикотажни и текстилни изделия, продажби на трикотаж и
текстил на вътрешния пазар и за износ, услуги и
работа на ишлеме в областта на трикотажа и текстила, ремонт на трикотажна и текстилна техника,
консултантски услуги в областта на трикотажа и
текстила и други позволени от закона дейности,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Тихомир Петков Кирков.
43215
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2410 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1039/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стиив“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, бул. Русе 87, вх. И, ет. 5, ап. 9,
и с предмет на дейност: търговска дейност – производство, продажба, изкупуване и реализация на
различни стоки и услуги, външнотърговска дейност,
внос и износ, реекспорт, посредническа, комисионна
и консигнационна дейност, разкриване на магазини,
павилиони, кафе-аперитиви, ресторанти, заведения
за бързо хранене, производство и търговия със
спиртни напитки, производство, реализация и продажба на хляб, закуски и всякакъв вид тестени и
сладкарски изделия, транспортна дейност в страната
и чужбина, таксиметрови услуги, фризьорски услуги,
покупко-продажба на селскостопанска продукция,
хотелиерска дейност, всякакви шивашки услуги,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Кирил Венелинов Иванов.
43216
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2308
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 1752/98 вписа промени за
„Десети декември“ – АД, Плевен: заличава като
член на СД Венцислав Благоев Димитров; вписа
за член на СД Мария Колева Томова.
43217
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2429
от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 1055/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диагностично-консултативен център Свети
Панталеймон“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Трите бора 24, и с предмет
на дейност: специализирана извънболнична помощ
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съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „г“ и чл. 17, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Елиза Любенова
Георгиева, Йордан Георгиев Георгиев, Антон Любенов Кирилов, Венци Бончев Росманов и Пламен
Николов Ненов и се управлява и представлява от
управителя Елиза Любенова Георгиева.
43218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16539/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „ЮА архитекти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Искър 24, вх. А, ет. 1,
ап. 5, с предмет на дейност: проектиране, сделки с недвижими имоти, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Юлий Димитров Анков, който го управлява и представлява.
44774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16220/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Астра
вила“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа,
издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност, вътрешен и международен
туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг, като всяка
дейност, за която се изисква лиценз, разрешително
или регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Съдхир Верма, който го управлява и
представлява.
44618
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14340/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Клей“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 549, вх. Г, ет. 8, ап. 60, с предмет
на дейност: проучване, инвестиционно проектиране,
промишлено и гражданско строителство, ремонт и
консултации във връзка с проучване, проектиране,
строителство и ремонт, научноизследователска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, инвестиции в
недвижими имоти, консултации по придобиване,
продажба и управление на недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Любомир Стоянчов Манолов и
Милан Иванов Белемезов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44619
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10828/2007 вписа промени за „Профер
систем България“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Стоян Андреев Андреев
на „БС риа л естеит“ – ЕООД; за личава като
съдружник Стоян Андреев Андреев; вписва като
съдружник „БС риал естеит“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 7918/2006 по описа на СГС); вписва промени в
дружествения договор.
44620
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 14463/2007 вписа промени за „Диба“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Дияна Евгениева Бачева на Илия Найденов Велинов;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Дияна Евгениева Бачева; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Илия Найденов Велинов, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
44621
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16094/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Митра консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 368, вх. 1, ет. 4, ап. 16,
с предмет на дейност: производство и търговия
с промишлени, селскостопански и други стоки,
вътрешна и външна търговия, посредническа и
предприемаческа дейност в страната и в чужбина в областта на сделки с недвижими имоти и
строителство, информационна, инженерингова,
маркетингова, лизингова и рекламна дейност и
всякакви търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Атанас Димитров Божков
и Зоя Атанасова Божкова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44622
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16256/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гама
Ив консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 444, вх. 4, ап. 19, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, данъчни
консултации, счетоводна обработка на документи,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна
дейност, превоз на пътници и товари, хотелиерска,
туристическа, рекламна, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иванна Грозданова Цветкова, която го управлява и представлява.
44623
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4583/2006 вписа промени за „Ратола
София“ – ЕООД: заличава като управител Ваня
Христова Ненова; вписва като управител Васил
Илиев Баров.
44624
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 9083/2006 вписа промени за „Адриатик
груп БГ“ – ООД: заличава като управител Александър Иванов Андреев; вписва като управител
Драган Виденов; дружеството ще се управлява и
представлява от Драган Виденов; вписва нов дружествен договор.
44625
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 16199/2007 вписа промени за „Сартана – 2008“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: покупко-продажба (обмяна) на валута
при изпълнение на специалния режим за това, 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 на наши
и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни
програми, спедиторски и агентски услуги, всякакви
други сделки, дейности и услуги, незабранени със
закон; вписва нов учредителен акт.
44626
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 755/2007 вписа промени
за „Фрима“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район „Илинден“,
ж.к. Света Троица, бл. 347, вх. А, ет. 7, ап. 23, в
гр. Оряхово, област Враца, ул. Добруджа 41; вписва
промени в учредителния акт.
44636
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5482/2007 вписа промени за „Коммерсия
България 5“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул. Н.Й. Вапцаров
53Б; вписва промени в учредителния акт.
44637
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5482/2007 вписа промени за „Коммерсия
България 5“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Богарис Ритейл Бул“ – ЕООД; вписва
промени в учредителния акт.
44638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 15109/2006 вписа промени за „Премиер
фор“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Анна Емилова Данкина; вписва като член
на съвета на директорите Саймън Клайв Търнър;
вписва допълване начина на разпореждане и задължаване на дружеството, както следва: за сделки на
стойност над 50 000 евро се изисква подписът на
изпълнителния директор и на члена на съвета на
директорите Саймън Клайв Търнър.
44639
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16278/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ив – Ко
79“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Захарна фабрика,
бл. 58, вх. 1, ет. 8, ап. 35, с предмет на дейност:
т ра нспор т н и усл у г и, т ърг ови я, п роизводс т во,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
строителство, реконструкции, ремонти и строи-
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телни услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
кетеринг услуги, продажби на едро и дребно, внос
и износ на стоки, както и всякаква незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ивайло Христов Овчаров, който го
управлява и представлява.
44640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 28973/93 вписа промени за
„Вентакс“ – ООД: вписва прехвърляне на 245 дружествени дяла от „Авекс транстрейдинг“ – ООД,
на Пламен Атанасов Иванов и 40 дружествени
дяла от „Авекс транстрейдинг“ – ООД, на Неделчо
Кънчев Богданов; вписва като съдружник Пламен
Атанасов Иванов; заличава като съдружник „Авекс
транстрейдинг“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Неделчо Кънчев Богданов
и Пламен Атанасов Иванов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
44641
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 19667/93 вписа промени за „Овърсийз
вентидж“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Рая Николаева Тенчева на Исам
Зафер Салим Касаби; вписва като съдружник Исам
Зафер Салим Касаби; дружеството продължава
дейността си като „Овърсийз вентидж“ – ООД.
44642
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 15740/94 вписа промени за „Инглиш
бук сентър“ – ООД: вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от Димитър Божанов Димитров на
Владимир Георгиев Христов и 10 дружествени дяла
от Димитър Божанов Димитров на Боян Христов
Савчев; заличава като съдружник Димитър Божанов
Димитров; вписва като съдружници Боян Христов
Савчев и Владимир Георгиев Христов; вписва нов
дружествен договор.
44643
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 7591/2000 вписа промени за „Метком
7“ – ООД: вписва прехвърляне на 44 дружествени
дяла от Велизар Найденов Петков на „Виктория
пропъртис“ – ЕООД: заличава като съдружник
Велизар Найденов Петков; вписва като съдружник „Виктория пропъртис“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 13163/2005 по описа на СГС); премества седалището и адреса на управление в София, район
„Надежда“, бул. Илиянско шосе 8; заличава като
управител Велизар Найденов Петков; вписва като
управители Красимир Великов Великов и Валентин
Николов Коцев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Красимир Великов
Великов и Валентин Николов Коцев само заедно;
вписва нов дружествен договор.
44644
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 14128/2000 вписа промени за „Престрафик“ – ООД: вписва прехвърляне на 36 дружествени
дяла от Радостина Константинова Константинова
на „Нова българска медийна група“ – АД, 36 дружествени дяла от Емил Петков Димитров на „Нова
българска медийна група“ – АД, 36 дружествени
дяла от „Алба С“ – ЕООД, на „Нова българска
медийна група“ – АД, 36 дружествени дяла от
„Южен кръст 2001“ – ЕООД, на „Нова българска
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медийна група“ – АД; заличава като съдуржници
Радостина Константинова Константинова, Емил
Петков Димитров, „Алба С“ – ЕООД, и „Южен
кръст 2001“ – ЕООД; дружеството продължава
дейността си като „Престрафик“ – ЕООД.
44645
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 12284/2001 вписа промени за „А.В.К. дистрибюшън“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Ваклин Атанасов Стойновски на Пламен
Димитров Станчев; заличава като съдружници и
управители Ваклин Атанасов Стойновски и Антон
Йорданов Йорданов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Пламен Димитров
Станчев; дружеството продължава дейността си като
„А.В.К. дистрибюшън“ – ЕООД; премества адреса
на управление в София, район „Искър“, Промишлена
зона Искър, ул. Неделчо Бончев 10; дружеството ще
се управлява и представлява от Пламен Димитров
Станчев; вписва учредителен акт на дружеството.
44646
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 7607/2001 вписа промени за „Олвена“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Олег
Венциславов Атанасов на Светослав Венциславов
Атанасов; вписва промени в дружествения договор.
44647
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16627/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „МСП България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Съборна 2А, с предмет
на дейност: строителна и ремонтна дейност, изграждане на алуминиеви фасади, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, консултантска, маркетингова, информационна дейност, предприемачество
и търговия с недвижими имоти и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Йосип Живич,
който го управлява и представлява.
44674
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 10752/2007 вписа промени за „Нова българска медийна група холдинг“ – АД: заличава като
председател на съвета на директорите Ирена Ангелова Кръстева; вписва като председател на съвета
на директорите Венета Костадинова Николова;
вписва изменения и допълнения в устава, приети
с протокол от общото събрание на акционерите,
проведено на 20.Х.2007 г.
44675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16254/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Аветографик“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ул. Банско шосе 35, с предмет на дейност:
търговска и полиграфическа дейност, издателска
дейност, търговия с печатна продукция в страната и в чужбина, транспортни и складови услуги,
строителство, както и други търговски сделки,
незабранени със закон и за които не се изисква
специално разрешение, одобрение или лицензия за
упражняването им според законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Антоанета Тодорова Начева и
Весела Тодорова Георгиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
44676
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16644/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ББ
Социетас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 42,
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, лизингова
дейност, вътрешна и външна търговия, реекспорт,
хотелиерство, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борислав Ефремов Борисов,
който го управлява и представлява.
44677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16336/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Буки 87“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 146, ет. 14, ап. 64, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, диагностична и ремонтна дейност на леки и
тежкотоварни автомобили, покупка на авточасти
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, автотенекеджийски и бояджийски
услуги на леки и тежкотоварни автомобили, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни и
компенсационни сделки, сделки с интелектуална
собственост, комисионна, спедиционна, складова,
превозна, лизингова, хотелиерска, туристическа и
рекламна дейност, информационна, програмна и
импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всякаква друга дейност, чието извършване не е
забранено със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир
Константинов Чилингиров и Деян Емилов Кьосев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
44678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16277/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аква
Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ж.к. Красно село, бл. 189,
вх. Г, ет. 14, ап. 65, с предмет на дейност: електроуслуги, водопроводни и канализационни услуги, изграждане на отоплителни и вентилационни
инсталации, строителство, покупко-продажба на
недвижимо имущество, наемане, пренаемане и
отдаване под наем на недвижими имоти, покупка
на недвижими имоти, ремонтна дейност, строеж
и обзавеждане с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, транспортна дейност, в т.ч.
товарен и пътнически транспорт, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кенан Кемал Мехмед, който
го управлява и представлява.
44679
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16349/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Солид – ремонт 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, бул. Сливница
146, вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Цеца Цветкова Тодорова, която го
управлява и представлява.
44680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16373/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вертекс
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Христо
Ботев 50, с предмет на дейност: търговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
агентска, комисионерска, рекламна и издателска
дейност, маркетинг и мениджмънт, както и всякаква
друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Васил Крумов
Божков и се управлява и представлява от управителя Пепа Веселинова Гроздева-Михова.
44681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16314/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Си бокс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Черковна 57, ет. 2, офис 12, с
предмет на дейност: хостинг услуги, регистрация
на домейн имена, интернет мрежи, вътрешно- и
външнотърговска дейност, маркетинг, търговско
представителство (дейности, за които е необходим
лиценз – след издаването му) и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Георги Стоев Стоев, Александър Крумов Савов и
Александър Иванов Дюлгеров и се управлява и
представлява от Георги Стоев Стоев.
44682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16177/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Съни – Фло“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 15А, вх. А, ет. 5,
ап. 21, с предмет на дейност: всякакви търговски
дейности, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност,
производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки,
както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Божидар
Любомиров Стоилков и Елена Георгиева Стоилкова и се управлява и представлява от Божидар
Любомиров Стоилков.
44691
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16017/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сикс – Ди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1А, бл. 534, вх. 1, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: разкриване и експлоатация на заведения за
бърза закуска и кафе, ресторантьорство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Силвия Василева
Димитрова, която го управлява и представлява.
44692
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 12261/2007 вписа промени
за „Ибертек Скафолдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Хулиан Виктор
Жазан Дечево на Даниел Петров Димов; заличава
като съдружник и управител Хулиан Виктор Жазан
Дечево; вписва като съдружник и управител Даниел Петров Димов; дружеството ще се управлява и
представлява от Фернандо Гарсия Селярес и Даниел
Петров Димов заедно и поотделно; премества седалището и адреса на управление от София, район
„Възраждане“, бул. Христо Ботев 119, ет. 4, ап. 22,
в Пловдив, район „Централен“, ул. Пещерско шосе
43; вписва промени в дружествения договор.
44693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16266/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Асталди България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Цанко
Церковски 67, вх. В, ет. 4, с предмет на дейност:
проектиране и строителство във връзка с проекта
„Електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и удължаване на коридори IV
и IХ; строителни, пътни и електрификационни
дейности за фаза Първомай – Свиленград – гръцка/турска граница“. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Асталди“ – АД, и се управлява и
представлява от управителя Пиер Лука Канино.
44694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16162/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „БГ репортер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, бул. Д-р Петър Дертлиев 42, Грийнцентър,
ет. 3, офис 10, с предмет на дейност: предоставяне
на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път, изработване и поддръжка
на интернет страници, хостинг, информационна,
програмна дейност, внос и износ на стоки, консултантски услуги и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Юри Ангелов Карагьозов, „Нет инфо.БГ“ – АД, и Лъчезар
Георгиев Ангелов и се управлява и представлява
от Юри Ангелов Карагьозов.
44695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пропърти
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мениджмънт интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Бигла 60, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически услуги, сделки с интелектуална собственост
и недвижими имоти, транспортна, спедиторска,
комисионна, спедиционна, производствена и инвестиционна 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, складови сделки, информационни, програмни или други услуги и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгений Йорданов Янков,
който го управлява и представлява.
44696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 3494/2007 вписа промяна за „Би Джи
Ай груп“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 9 000 000 лв. чрез
издаване на нови 8 950 000 обикновени поименни
безналични свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
44697
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 12228/2007 вписа промени за „НД Естейт“ – ЕООД: заличава като управител Николай
Ганчев Далаков; вписва като управител Георги
Филчев Георгиев; вписва нов учредителен акт.
44698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16149/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ема 2811“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, ул. Княгиня
Клементина 18, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с всякакви стоки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем,
производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, представителство (без процесуално),
посредничество, комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни
и информационни услуги, както и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мартин Людмилов Топузов и
Елисавета Людмил Игнатов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
44699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15889/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „С Ф
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Русалка 12А, с
предмет на дейност: производство и търговия с
фрикционни изделия от металокерамика и други
материали, както и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борис Емилов Ризов, който го управлява
и представлява.
44700
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 10142/2007 вписа промяна за „Джи
Ен“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с
„посредничество при сделки с недвижими имоти
и вещни права върху тях, консултантски услуги,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност“.
44701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15407/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ар Ел трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, НПЗ Военна рампа, бул.
Илиянци 12, с предмет на дейност: производство и
търговия – вътрешна и международна, със строителни материали и други стоки, вкл. и полуфабрикати,
необходими за строителна дейност, както и всякакви
услуги в страната и в чужбина, благоустройствени,
проектантски, В и К, битови услуги, предприемаческа и посредническа дейност в страната и в чужбина,
транспортни и спедиционни услуги в страната и в
чужбина, складови услуги, лизинг, строителство на
всякакви сгради и конструкции, жилищни блокове,
къщи, вили, хотели, магазини, почивни домове,
промишлени постройки, офиси, халета, фабрики
и други от този род и вид в страната и в чужбина,
производство и продажба на бетон, пясък, филц
и всякакви изделия от подобен род, заготовка на
арматура, изработване на конструкции по поръчка,
ниско строителство, дърводелски и тенекеджийски
услуги, вътрешна и международна транспортна дейност, услуги със строителна механизация, покупка
или продажба на всякакви недвижими имоти и
предоставяне на консултантски услуги по всякакви
въпроси, развитие на всякакви проекти, свързани
с архитектура, инженеринг, управление и консултиране по изпълнението на всякакво строителство,
поддръжка, рехабилитация и ремонти на недвижими имоти, развитие, управление и извършване на
всякаква търговска дейност с недвижими имоти, в
градоустройството, както и в самото строителство,
свързана с експлоатацията и отдаването под наем,
дейност, свързана с хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, производство, покупка,
продажба, внос и износ и дистрибуция на оборудване, съоръжения и материали за строителството
или предназначени за строителство и обзавеждане
на недвижими имоти и градски пространства,
придобиване и експлоатация във всякаква форма,
търговия със и трансфер на всякаква интелектуална
собственост и патенти, както и останалите видове
индустриална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Галчев Холдинг“ – АД,
и се управлява и представлява от управителя Любомир Николаев Галчев.
44702
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 7451/20 04 вписа п ромени за „Ра до
стил“ – ООД: заличава като съдружник Петко Иванов Стоянов; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Петко Иванов Стоянов на Илия Петров
Радов; дружеството продължава дейността си като
„Радо стил“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Илия Петров Радов; дружеството ще се
управлява и представлява от Илия Петров Радов;
вписва нов учредителен акт.
44703

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 10475/2004 вписа промени за „Валдес
Ве“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Юлиян Янков Михайлов на Славчо Стоянов
Борисов; заличава като едноличен собственик и
управител Юлиян Янков Михайлов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Славчо Стоянов Борисов; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Орел 8; дружеството ще се управлява и представлява от Славчо Стоянов Борисов; вписва нов
учредителен акт.
44704
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1687/2004 вписа промени за „Метал – контакт“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Николай Иванов Дремсизов на Атанас
Йовчев Кънев и 5 дружествени дяла от Николай
Иванов Дремсизов на Румяна Божидарова Кънева;
заличава като съдружник и управител Николай
Иванов Дремсизов; вписва като съдружник Румяна
Божидарова Кънева; дружеството ще се управлява
и представлява от Атанас Йовчев Кънев.
44705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 14592/2005 вписа промяна за
„Сара – 77“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Възраждане“, ул. Брегалница
57, ет. 1, офис 2.
44706
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 1500/2005 вписа промени за „Диамонд
дент – стоматологичен център“ – ЕООД: вписва пром яна на наименованието на „Диамонд
дент – дентален център“ – ЕООД; вписва промяна
в предмета на дейност: първична и специализирана
дентална помощ и търговски сделки за нуждите на
осъществяваните в лечебното заведение дентални
дейности и за обслужване на пациентите.
44707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 16344/2006 вписа промени
за „Декрон“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Димитър Станков Борисов
на Мартин Костадинов Костадинов; заличава като
съдружник и управител Димитър Станков Борисов; дружеството продължава дейността си като
„Декрон“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Мартин Костадинов Костадинов; вписва
учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Мартин Костадинов
Костадинов.
44708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 14580/2006 вписа промени
за „Ветриом“ – ООД: вписва прехвърляне на 320
дружествени дяла от Филип Стефанов Фотев на
„Прима Дивелопмънт“ – ЕА Д; за личава като
съдружник Филип Стефанов Фотев; вписва като
съдружник „Прима Дивелопмънт“ – ЕАД (рег. по
ф.д. № 5533/2006 по описа на СГС); вписва промени
в дружествения договор.
44709
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1674/2006 вписа промени за „Ер Ейч
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Си“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Изгрев“, кв. Изток,
ул. Чарлз Дарвин 26, ет. 3, ап. 10; вписва промени
в учредителния акт.
44710
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1332/2006 вписа промени за „Електро
енергийни технологии“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Георги Лъчезаров
Ковачев на Лъчезар Лъчезаров Ковачев; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Георги Лъчезаров Ковачев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Лъчезар Лъчезаров Ковачев; премества адреса на
управление в София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 47, бизнеспарк „Витоша“, ет. 5 1/2 , офис 521;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Лъчезар Лъчезаров Ковачев.
44711
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 11963/2006 вписа промени за „Интер
принт технолоджи“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Бранимир Георгиев
Вълчев на Десислава Йорданова Радомирова;
заличава като едноличен собственик и управител
Бранимир Георгиев Вълчев; вписва като едноличен собственик и управител Десислава Йорданова
Радомирова; дружеството ще се управлява и представлява от Десислава Йорданова Радомирова;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, бул. Витоша 82; вписва
нов учредителен акт.
44712
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1231/2006 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „2ХОТ – Мариана Колева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Мариана Петрова Колева на Йоло
Тодоров Йолов и го вписа като ЕТ „2ХОТ – Йоло
Йолов“.
44713
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5152/2006 вписа промени за „К и М партнърс“ – ООД: писва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Константин Румянов Димитров на Китка
Ненчова Андонова и 20 дружествени дяла от Константин Румянов Димитров на Димитър Йорданов
Андонов; заличава като съдружник Константин
Румянов Димитров; вписва като съдружник Китка
Ненчова Андонова; вписва промени в дружествения договор.
44714
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 9437/2006 вписа промяна за „Лендмарк
България маркет“ – ЕООД: заличава като управител
Дейвид Фредерик Бродерсън.
44715
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4792/2006 вписа промяна за „Д енд В
инженеринг“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ж.к. Гео Милев, ул. Христо Максимов 23А, ет. 2.
44716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 9510/2007 вписа промени
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за „Семфир“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Джон Брендан Мориарти на
Кийран Антъни Ратлидж; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Джон Брендан
Мориарти; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Кийран Антъни Ратлидж;
дружеството ще се управлява и представлява от
Кийран Антъни Ратлидж; вписва изменения в
учредителния акт.
44717
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 7746/2007 вписа промени за „Куинс център“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Красимира Николова Владимирова на Даниела Васкова Брадева; заличава като съдружник
и управител Красимира Николова Владимирова;
дружеството продължава дейността си като „Куинс
център“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Даниела Васкова Брадева; дружеството ще
се управлява и представлява от Даниела Васкова
Брадева; вписва учредителен акт.
44718
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 465/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Спортен
център Сиконко“ – АД.
44719
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 12413/2001 вписа промени за „София
митър сървисиз“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.;
вписва промени в дружествения акт.
44720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 3676/2002 вписа промени за
„Контракт – 99“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“, ул.
Бенковски 6, ет. 3; вписва промени в дружествения
договор.
44721
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.IХ.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3644/2003 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Трансметълс“ – ЕООД.
44722
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3644/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Трансметълс“ – ЕООД.
44723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 12116/2003
вписа прекратяването на „Лайънс Сървисез – България“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Веселин Фердинандов Димов и със срок
на ликвидацията 1 година.
44724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 3642/2003 вписа промяна
за „Стоматологичен цент ър – Стоматологичен
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център по ортодонтия“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на „Дентален център – Център
по ортодонтия“ – ЕООД.
44725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4786/2003 вписа промени за „Винифера
инвест“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и като изпълнителен директор Корман
Якубов Исмаилов; заличава като член на съвета
на директорите Стефан Кирев Димов; вписва като
членове на съвета на директорите Веселин Нанков
Селдаров и Милен Димов Малинов; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Желязко Иванов Тропчев.
44726
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 12442/2004 вписа промени за „Петрос
Паппуис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 18 дружествени дяла от Петрос Папуи на Яннис Папуис,
16 дружествени дяла от Петрос Папуи на Леонтиос
Папуис и 16 дружествени дяла от Петрос Папуи на
Мария Папуи-Характа; заличава като едноличен
собственик на капитала Петрос Папуи; дружеството
продължава дейността си като „Петрос Паппуис“ – ООД; вписва като съдружници Яннис Папуис,
Леонтиос Папуис и Мария Папуи-Характа; вписва
нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Петрос Папуи.
44727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 6689/2004 вписа промени
за „Финеа“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Борис Глоговац на Щефан
Белингар; вписва като съдружник и управител
Щефан Белингар; дружеството продължава дейността си като „Финеа“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Борис Глоговац и
Щефан Белингар заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
44728
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 13437/94 вписа промени за
„Алди“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера
на дяловете; вписва промени в учредителния акт.
44729
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 13437/94 вписа промени за „Алди“ – ЕООД:
заличава като прокурист Теодор Цветанов Бобчев;
заличава като управител Албрехт Аренц; вписва
като управител Петър Николов Копчев; дружеството
ще се управлява и представлява от Петър Николов
Копчев; вписва промени в учредителния акт.
44730
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 20183/94 вписа промени за „Етап – Адресс“ – АД:
вписа промяна във вида на акциите от налични в
безналични; вписва промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството от 100 лв. на 1 лв.;
капиталът на дружеството е 2 332 000 лв., разпределен на 2 332 000 поименни обикновени безналични
акции, всяка с право на един глас и с номинална
стойност 1 лв.; премества адреса на управление от
бул. Евлоги Георгиев 161 на бул. Васил Левски 138;
вписва актуализиран устав на дружеството.
44731
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 8443/95 вписа промени за „Ю.Т.“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
район „Лозенец“, ул. Кирил Видински 2, в район
„Средец“, ул. Любен Каравелов 20, партер; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
44732
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 10011/96 вписа промени за „Ди Си
Ай – къмпани“ – ООД: вписва като съдружник
Албена Асенова Илиева-Сариева; заличава като
съдружник Деян Стоянов Дънешки; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Деян Стоянов
Дънешки на Албена Асенова Илиева-Сариева и
166 дружествени дяла от Деян Стоянов Дънешки
на Стефан Христов Сариев; вписва промени в дружествения договор.
44733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 2293/96 вписа промени за „Спартак
секюрити“ – АД: вписва изменения в устава на
дружеството, приети с решение на общото събрание
на акционерите, проведено на 30.VII.2007 г.; вписва
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; заличава като прокурист Антон
Кирилов Петров; вписва съвет на директорите
в състав: Васил Георгиев Велков – председател,
Петър Димитров Ганев – зам.-председател, Николай Иванов Николов – изпълнителен член, Спас
Мирчов Спасов и Александър Петров Юруков;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
член Николай Иванов Николов и зам.-председателя
на съвета на директорите Петър Димитров Ганев
заедно и поотделно.
44734
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2293/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Спартак
секюрити“ – АД.
44735
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 3174/96 вписа заличаването на „Компакт
Баскет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Триадица 4.
44736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 969/97 вписа промяна за
„Феростийл“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 105 000 лв. на 505 000 лв.
44737
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 17194/97 вписа промяна за „Електронна
техника“ – А Д: заличава Виктор А лександров
Рашев като член на съвета на директорите, като
председател и представляващ дружеството.
44738
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 9946/98 вписа промени за „Съюз – Спутник БГ – ЮСБ – травел“ – ООД: заличава като
управител Митко Михайлов Хитов; дружеството
ще се управлява и представлява от Олена Хитова;
вписва нов дружествен договор.
44739
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 9191/98 вписа промени за „София Интернешънъл секюритиз“ – АД: вписва промяна на
номиналната стойност на акциите на дружеството
от 1000 лв. на 1 лв. и промяна на броя на акциите
на дружеството от 1000 на 1 000 000; вписва увеличение капитала на дружеството от 1 000 000 лв.
на 2 230 000 лв. чрез издаване на нови 1 230 000
обикновени поименни безналични акции, всяка
една с номинална стойност 1 лв.; вписва промени
в устава, приети с решение на общото събрание на
акционерите на 17.IХ.2007 г.
44740
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5317/99 вписа заличаването на „Брокерс – груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, пл. Славейков
11, ет. 1, ап. 6.
44741
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 12499/2006 вписа промяна за „Финанс
консулт – Р“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 415 000 лв. на 765 000 лв.
44742
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 15633/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Джема риъл
истейт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Дунав 4, с предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване под
наем, лизинг и управление на недвижими имоти,
строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги
в сферата на строителството и управлението на
недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 488 956 лв., разпределен в 488 956
обикновени поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала „Джема 96“ – АД, със съвет на директорите в
състав: Джовани Канчуло, Фабио Андреа Ферети и
Мирко Фантини, и се управлява и представлява от
Джовани Канчуло и Фабио Андреа Ферети заедно
и поотделно.
44743
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16226/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Саламина“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, подбор, обучение и квалификация на персонал, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредническа дейност по наемане на работа, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана съгласно
законите на Република България. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Лукас Лука, който го
управлява и представлява.
44744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Агенция
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за бизнес развитие“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата
река, бл. 15, вх. Г, ап. 9, с предмет на дейност: предоставяне на консултантски услуги за развитието
и конкурентоспособността на българския малък и
среден бизнес и развитието на публично-частното
партньорство, посредничество и агентство, предприемачество, маркетинг и иновации, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елка Николова Тодорова,
която го управлява и представлява.
44745
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 15849/92 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Марин Благиев“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Благиев
инженеринг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10583/2007
по описа на СГС).
44746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 17548/93 вписа промени за
„Шенкер“ – ЕООД: заличава като управител Минко
Василев Василевски; вписва като управител Албин
Будински, който ще управлява и представлява
дружеството.
44747
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 29987/93 вписа промени за „Туристическа
агенция Гея турс“ – ООД: вписва прехвърляне на
150 дружествени дяла от Атанас Георгиев Гинев на
Румен Славейков Сербезов; заличава като съдружник Атанас Георгиев Гинев; вписва като едноличен
собственик Румен Славейков Сербезов; дружеството продължава дейността си като „Туристическа
агенция Гея турс“ – ЕООД; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Иван Георгиев Брадев.
44748
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 22617/94 вписа промени за „Спид инженеринг“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Димитър Богданов Сливнишки; вписва
като съдружници Николай Димитров Сливнишки,
Константин Димитров Сливнишки и Екатерина
Костадинова Сливнишка; вписва като управители
Васил Монев Монев и Милети Тошков Величков;
дру жеството ще се у правл ява и представл ява
от управителите Васил Монев Монев и Милети
Тошков Величков заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
44749
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16595/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ясмин
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 437, ет. 9,
ап. 59, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност,
рекламна дейност, услуги, транспортна дейност
в страната и в чужбина, вкл. със специализирани
камиони, превоз на пътници и товари, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, туроператорска и туристическа
агентска дейност и всички други дейности, неза-
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бранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Миролюбка Георгиева Петрова, която
го управлява и представлява.
44750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16138/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Зигифлай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
73, ет. 2, с предмет на дейност: внос и износ на
детски и високотехнологични играчки, продажба
и ремонт на електроника, битова и офис техника,
сервиз на различен вид техника, външно- и вътрешнотърговска дейност, рекламна и консултантска
дейност, както и осъществяване на всякаква друга
дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за които съгласно законодателството се изисква
предварително издадено разрешение или лиценз от
компетентни държавни органи, ще се извършват след
надлежно издаване. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Веселин Боянов Бешевлиев,
който го управлява и представлява.
44751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16525/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Естеро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Софроний Врачански 2, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: търговски сделки в
страната и в чужбина, покупко-продажби, комисионни, лизингови сделки, търговско представителство,
търговско посредничество при сделки с недвижими
имоти и услуги, агентство, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа (туроператорска, агентска)
дейност, всякакви дейности и услуги в страната и
в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Димитров Даскалов и Петко Ангелов
Петков и се управлява и представлява от Георги
Димитров Даскалов.
44752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16376/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стюски пропертис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стюърт Антъни
Лот и Ивет Шарлот Лот и се управлява и представлява от Стюърт Антъни Лот.
44753
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16090/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Исо – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Солунска
41, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
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от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Исмаил Доган, който го
управлява и представлява.
44754
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 7149/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Пи
сън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 113,
ап. 2, с предмет на дейност: внос и износ на стоки
и услуги, спедиторска, рекламна, консултантска и
посредническа дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, спортни, информационни,
програмни, импресарски, образователни и други
услуги, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Джанфранко Пуччи, който го управлява
и представлява.
44755
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16351/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Зетта груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул. Иван Сусанин 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 13, с предмет на дейност: консултантска
дейност, търговско посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна дейност, вътрешна и външна търговия
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Чавдар Людмилов
Цеков и Георги Георгиев Иванов и се управлява и
представлява от Георги Георгиев Иванов.
44756
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 8081/2007 вписа промени за „Алиас
тайл“ – ООД: заличава като управител Франческо
Фратини; дружеството се управлява и представлява
от управителя Енцо Рако.
44757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16096/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Пи Ен 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Константин Величков 61, бл. 61, вх. Б, ет. 1, ап. 13, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Силвана Паунова Паунова, която го
управлява и представлява.
44758
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4023/2007 вписа промени за „София
венчърс“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 832 565 лв. на 2 655 365 лв.
чрез издаване на нови 1 822 800 поименни акции с
номинална стойност 1 лв.; капиталът е увеличен
с непарична вноска – акции от капитала на „Нет
инфо.БГ“ – АД, на стойност 1 822 800 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 26.IХ.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 4 състав, по дело
№ 443/2007; вписва нов устав, приет с решение на
общото събрание на акционерите от 5.Х.2007 г.;
заличава като председател на съвета на директорите
Любен Силвиев Белов; вписва като председател на
съвета на директорите Йенс Мюлхоф; дружеството
се представлява от изпълнителния директор Любен Силвиев Белов и от председателя на съвета на
директорите Йенс Мюлхоф заедно и поотделно.
44759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16008/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Пикси – София“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Горски
пътник 34, магазин № 1, с предмет на дейност:
моден, интериорен, екстериорен и графичен дизайн, реклама, проектиране, маркетингова и консултантска дейност и мениджмънт в областта на
модния, интериорния, екстериорния и графичния
дизайн и рекламата, производство и търговия на
дизайнерски облекла и аксесоари, производство и
търговия с платове, продуцентска и импресарска
дейност, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически или други услуги, обзавеждане на
сгради за обществени, жилищни и промишлени
нужди, покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Емилов Леков, който
го управлява и представлява.
44811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16240/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Новетра – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Беласица
28, с предмет на дейност: сключване на договори с
български и чуждестранни фирми за покупко-продажба на стоки за народно потребление, оказионна,
антикварна търговия, бутик, туроператорска и агентска дейност, търговия на едро и дребно – продажба
на стоки за народно потребление, ресторантьорство,
кафе, тестени изделия, хотелиерство, туристически
услуги, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, покупко-продажба на недвижими
имоти, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна
и животинска, търговскопредставителна дейност,
консултантска, информационна, счетоводна, посредническа и рекламна дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Новелия Златкова Христова, която го управлява и представлява.
44812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16413/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Мухико“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 63, вх. А, ет. 4, ап. 15,
с предмет на дейност: експлоатация на заведения
за обществено хранене, хотели, кафе-сладкарници,
магазини, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги и експертизи по финансовата дейност,
маркетинг, финансово и търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, търговия на дребно
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ангел Георгиев Костадинов и Владимир Кирилов Бояджиев и се управлява
и представлява от Ангел Георгиев Костадинов.
44813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16346/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ИЗИ карго“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Гео Милев, ул. Голаш 3, ап. 3, ет. 1,
с предмет на дейност: транспортна, спедиторска,
търговска дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, свързани с дейността на дружеството, консултантска дейност, посредничество, представителство
на чужди фирми и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Андрианос Флоратос и
Евангелос Флоратос и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44814
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 12377/2007 вписва промяна за „Лендмарк
България билдинг“ – ЕООД: заличава като управител Дейвид Фредерик Бродерсън.
44815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16040/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интема“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 223,
вх. 7, ет. 1, ап. 105, с предмет на дейност: строителство, проучвателна и инженерингова дейност в
сферата на строителството, производство, внос и
търговия със строителни материали, строителни
машини, инструменти и оборудване, консултантски
дейности и услуги, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки, мениджмънт на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с
интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни услуги, когато за определени
дейности се изисква издаване на лицензии и/или
разрешения от компетентен орган, същите ще се
извършват след тяхното издаване по надлежния
ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Сергей Анатолиевич Димов, който го
управлява и представлява.
44816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16389/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Г и К пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
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ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана съгласно
законите на Република България. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Панайоту и Кирякос Йоанну
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16146/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Кало – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 345, вх. Б, ет. 3, ап. 29, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строителство, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество и търговско представителство (без процесуално представителство)
на местни и чуждестранни лица, консултантска
дейност, транспортна дейност, издателска дейност,
лизинг, маркетинг и реклама, производство на
стоки, търговия с продукти на интелектуалната
собственост, технологии и ноу-хау, счетоводни
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Радослав Георгиев Богданин, който го управлява
и представлява.
44818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16141/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „М и В – Клима“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 523, ет. 5, ап. 21,
с предмет на дейност: доставка, монтаж и сервиз
на климатична и вентилационна техника и други,
електрооборудване и материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и
представителство в страната и в чужбина, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Мартин Иванов Миланов и Валери
Цветанов Стоянов и се управлява и представлява
от Мартин Иванов Миланов.
44819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15878/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сиф“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 170,
вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: търговска
дейност, посредническа дейност, консултантски
услуги, търговско представителство на местни и
чуждестранни лица, маркетингова и рекламна
дейност, мениджмънт, внос и износ на стоки и
услуги, производствена дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Весела Константинова Георгиева, която
го управлява и представлява.
44820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16204/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еоник“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 5, ет. 4, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и агентство, покупкопродажба на недвижими имоти, посредничество,
проектиране, рекламна дейност, маркетинг, туризъм,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Веселин Станков Калчев и Георги
Нелков Георгиев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44821
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16190/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Теразид
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, гара Искър,
ул. 5004 № 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ту ристически, рек ламни, информационни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Росен Симеонов Станков, който го
управлява и представлява.
44822
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16118/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Казакови трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, бл. 13А, вх. А, ет. 6, ап. 21, с предмет
на дейност: внос, износ, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, предоставяне на всякакъв
вид услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Хале Казак, който го
управлява и представлява.
44823
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 27695/91 вписва промени за „Стрим – комерс“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Живка Христова Сотирова; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Живка Христова Сотирова на
Любомир Василев Модев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Стрим – комерс“ – ЕООД; вписва
промяна на предмета на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, животновъдство и
рибовъдство, промишлени стоки, хранителни стоки и предмети на бита и всякаква друга дейност,
незабранена със закон; едноличен собственик на
капитала е Любомир Василев Модев, който го
управлява и представлява.
44824
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 17291/93 вписва промяна за „Караиванов
и син“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Лозенец“, кв.
Лозенец, ул. Света гора 7, в район „Средец“, ул.
Славянска 25 – вътрешна къща.
44825
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 14223/94 вписва заличаването на „Компакт
фарм“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Триадица 4.
44826
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5098/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Орбит“ – ЕООД.
44827
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 12019/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Реставрация“ – ЕАД.
44828
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 18469/97 вписва промени за „Рисол“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Ирена Костова Костова на Тодор Иванов Тодоров;
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
„Прима билд“ – ООД, на Михаил Иванов Иванов;
заличава като съдружници Ирена Костова Костова
и „Прима билд“ – ООД; вписва като съдружници
Тодор Иванов Тодоров и Михаил Иванов Иванов;
допълва предмета на дейност с „внос на автомобили
(нови и втора употреба), търговия с автомобили и
други МПС и автомобилни аксесоари, отдаване
на автомобили и други МПС под наем (рент-акар)“; вписва промени в дружествения договор;
дружеството се управлява и представлява от Тодор
Иванов Тодоров и Михаил Иванов Иванов заедно
и поотделно.
44829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 12919/2000 вписва промени
за „Карате – К. Георгиева“ – ЕООД: хотелиерство
и ресторантьорство, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина с промишлени стоки, строителни материали, земеделска продукция и всички
видове стоки, лек и товарен таксиметров превоз,
комисионна дейност и други дейности, незабранени със закон, осъществяване в собствена база
на дейности по профилактика и рехабилитация,
физиотерапия, кинезитерапия, водолечение, калолечение, луголечение и на всички съпътстващи
услуги, като нощувки, хранене и други диагностични
и терапевтични процедури.
44830
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 9246/2000 вписва промени
за „Скат – СП“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
притежаваните от Александър Юлиев Чавдаров
дружествени дялове в размер на 5000 лв. на Снежана Александрова Петрова; заличава като едноличен собственик и управител Александър Юлиев
Чавдаров; вписва като едноличен собственик и
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управител Снежана Александрова Петрова, която
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
44831
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 1444/2001 вписа заличаването на „Медицински център Евромедика“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Нишава 62, вх. Б, ап. 16.
44832
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 9514/2006 вписва промени за „Плейсофия“ – ЕООД: вписва намаление на капитала на
дружеството от 845 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
44833
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 12158/2006 вписва промени за „Аклади
имобилиен“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Христо Ясенов Москов на
„Брейкаут“ – ЕООД; заличава като съдружник
Христо Ясенов Москов; вписва като съдружник
„Брейкаут“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 14080/2007);
дружеството се управлява и представлява от Христо
Ясенов Москов; вписва нов дружествен договор.
44834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16334/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джамила интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, бул. Александър
Стамболийски 239, вх. 1, ет. 7, ап. 22, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти и всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Махмоод Тахир и Мохамад Ханиф и се управлява
и представлява от Махмоод Тахир.
44835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16317/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джи пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Пастирна 6, с предмет
на дейност: строителство, покупка, продажба на
недвижими имоти, посредничество при сделки
с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество на физически и юридически лица,
комисионна, складова и лизингова дейност, внос и
износ, организиране на мрежа за търговия на едро
и дребно, строителство и строително-ремонтни
работи, съхранение и пласмент на промишлени
стоки, всякаква дейност, изискваща разрешително,
лиценз или друг вид разрешение, ще се извършва
след получаването им, производство и търговия
с всички разрешени със закон стоки във всички
разрешени форми и всякаква дейност в страната и
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в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Иванов Иванов и Галина Василева
Зилянова-Иванова и се управлява и представлява
от Василка Цветкова Генова.
44836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16370/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вал
транс – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел 1, бл. 506, вх. В, ет. 4, ап. 74, с предмет
на дейност: производство и търговия (вътрешна,
външна, на едро и дребно) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и в чужбина (след
получаване на надлежен лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
всички други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Атанас Емилов Хаджимосков, който
го управлява и представлява.
44837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16229/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „С.П.А.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: придобиване, управление, стопанисване и
разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана съгласно
законите на Република България. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефос Константину, Петрос Константину и
Андреас Христу и се управлява и представлява от
Стефос Константину.
44838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16386/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аутлуук“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Атанас Далчев 10, вх. Б,
ет. 5, с предмет на дейност: сделки в страната и в
чужбина, внос-износ, бартерни сделки и реекспорт,
производство, изкупуване, преработка и продажба на
едро и дребно на хранителни, тестени и сладкарски
изделия, промишлени, химически и селскостопански
стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки
от собствено производство, разкриване на заведения
за хранене, закусвални, кафенета и сладкарници,
продажба на горива и техни деривати, международен автомобилен транспорт, карго, транспортна и
таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт,
туристическа дейност, разкриване на туристически
агенции, посредничество, продажба на туристически
пакети и организация на екскурзии в страната и
в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, рекламни, хотелиерски, складови, лизингови, консигнационни,
комисионни, франчайзинг, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничест-
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во, както и други търговски сделки, незабранени
със закон, всякакъв вид услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Антоанета Антонова Коспартова, която
го управлява и представлява.
44839
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16066/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хит ауто – Надин“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, кв. Хладилника, ул. 493
№ 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, свързана с покупко-продажба,
внос и износ на автомобили, резервни части и гуми
за тях, реекспорт, бартерни сделки, лизинг, консигнация, посредничество и изпълнение на поръчки на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, дистрибуторство,
транспортна дейност, отдаване под наем на движимо
и недвижимо имущество и всякаква друга търговска
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Благовест Симеонов Търнев и Тома
Петров Минчев и се управлява и представлява от
Благовест Симеонов Търнев.
44840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15803/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би
Ем Ес – български медиен магазин“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Мусагеница, бл. 98В, вх. А, ап. 3, с
предмет на дейност: рекламна дейност, маркетингови
и социологически проучвания, проучвания чрез
фокусни групи, продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Юрий Ботев
Гелев, който го управлява и представлява.
44841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16216/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Артдюмор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 227, вх. А, ет. 8, ап. 22,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел
препродажба, строителство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговска дейност,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, разработване,
проектиране, производство, внедряване и ремонт
и поддръжка на електроника – хардуер, софтуер,
консултантски услуги в областта на електрониката,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Самсон Давид Бахар и
Мария Маринова Чушкова и се управлява и представлява от Мария Маринова Чушкова.
44842
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11365/2002 вписва промени за „Зърнени
храни – Балчик“ – ЕАД: вписва нов едноличен
собственик на капитала на „Зърнени храни – Балчик“ – ЕАД – „Хим инвест предприятие“, Лихтенщайн, Вадуц, Беата Домус, предприятие Щайнорт
389, гр. Трисенберг-9497, рег. № FL-0002.033.399-9/
27.IV.2001 г.; вписва нов устав на дружеството.
44843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 743/2002 вписва промени за
„Вато 2002“ – ООД: заличава като съдружници
Веселина Стефанова Стоянова и Милена Бориславова Урдева; вписва като едноличен собственик
„Нове – АД – холдинг“ (рег. по ф.д. № 17222/91);
вписва прехвърляне на 475 дружествени дяла от
Милена Бориславова Урдева на „Нове – АД – холдинг“; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Веселина Стефанова Стоянова на „Нове – АД – холдинг“; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вато 2002“ – ЕООД; заличава като управител
Филип Петров Стоянов; вписва като управител
Мирослав Александров Илиев, който управлява и
представлява дружеството; вписва дружествен акт.
44844
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 8893/2002 вписва промени за „Рейтън“ – АД:
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Красно село“, бул. Ген. Едуард
И. Тотлебен 85 – 87, ет. 6; вписва нов устав, приет
от общото събрание на акционерите, проведено
на 13.IХ.2007 г.
44845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 2167/2001 вписва промени за „Търговски
дом – София“ – АД: заличава като изпълнителен
директор и член на съвета на директорите Евгений
Петров Атанасов; вписва като председател и член
на съвета на директорите Теодора Пенкова Йорданова; вписва като изпълнителен директор Боян
Крумов Лукарски.
44846
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1181/2001 вписва промени за „Медикъл
имидж“ – ООД: заличава като съдружник Марчела
Стойчева Банова-Габровска; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Марчела Стойчева БановаГабровска на Верка Ангелова Банова; вписва като
съдружник Верка Ангелова Банова; дружеството
се управлява и представлява от Марчела Стойчева
Банова-Габровска; вписва нов дружествен договор.
44847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 12055/2001 вписва промени
за „Масгруп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 1200
дружествени дяла от Елиас Цезар Ел Фегали на
Рабих Жозеф Матук; вписва като съдружник Рабих
Жозеф Матук; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност
„Масгруп“ – ООД; вписва дружествен договор.
44848
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16275/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тери консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри
1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, организация на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, счетоводни
консултации, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стефчо Илиев
Илиев, който го управлява и представлява.
44849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16035/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Акуарио
Добрич шопингцентър“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“,
ул. Продан Таракчиев 12, с предмет на дейност:
строителство, покупко-продажба, стопанисване,
поддръжка, рекламиране, ремонтиране, управление
и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни
изследвания и консултации, свързани с недвижими
имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска дейност и услуги, свързани
със закупуването, продажбата и отдаването под
наем на сгради и парцели, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Куубуус Риъл Естейт
енд Девелопмент България“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 11734/2006). Дружеството се управлява и представлява от управителите Едуард Маир и Карл
Хайнц Дитл поотделно.
44850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15771/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Нелиа – 9“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Добруджански край 1, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет
на дейност: консултантска дейност, вкл. счетоводно
обслужване на лица и търговци, строителство, вкл.
проектиране и изграждане на сгради, ремонт и хидроизолация на вече изградени такива, услуги, вкл.
автомобилен сервиз, представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други индустриални и търговски
дейности, осъществяването на които не е забранено
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Незабравка Божилова
Петрова, която го управлява и представлява.
44851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15291/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Ин
стор маркетинг солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, бл. 112, вх. А, ет. 7, ап. 20,
с предмет на дейност: услуги в сферата на маркетинга – мърчъндайзинг, организиране на промоции
и дегустации, други рекламни активности, маркетингови и икономически проучвания, анализи и
прогнози за проучваните отношения, експертна
и консултантска дейност, набиране, обработка и
продажба на информация и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йорданка Васкова Христофорова, която го управлява и представлява.
44852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15681/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Градински център Лилия“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Нови Искър“,
с. Чепинци, ул. Хоризонт 13, с предмет на дейност:
производство и реализация на цветарски растения
и всички видове стоки и услуги за бита, населението, селското стопанство, транспорта, леката и
хранително-вкусовата промишленост, за които не
съществува законова забрана, откриване на магазини за козметика, битови и хранителни стоки,
сдружаване с местни и чуждестранни физически и
юридически лица за осъществяване на взаимноизгодни инициативи, осъществяване на всякакви други
стопански и промишлени дейности, с изключение
на забранените със закон, обществено хранене чрез
разкриване на заведения, павилиони, фургони и
др., както и разработването им, покупка и строеж
на недвижими имоти с цел препродажба, всякаква
друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йорданка Григорова Илова,
която го управлява и представлява.
44853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15961/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ливинг София“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Алабин 56, ет. 3, с предмет на
дейност: внос, износ, търговия на дребно и едро,
франчайзингова дейност, представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Денис Кнежевич
и Гордан Кнежевич и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16381/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хедера“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 248,
вх. В, ет. 7, ап. 65, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно – внос, износ, маркетинг, реклама,
бартерни, лизингови, реекспортни и други операции,
свързани с експорт и импорт на стоки и услуги,
проектиране, строителство на сгради, производство
на електроника и уреди за бита на населението, инженерингова дейност, търговско представителство,
посредничество, агентство, спедиторска дейност,
кафетерия, други дейности, незабранени със за-
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кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Христо Николаев Георгиев, който го
управлява и представлява.
44855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16024/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вода инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, с. Владая, ул. Под крайще
4, с предмет на дейност: изграждане и ремонт на
хидротехнически съоръжения, изграждане и ремонт
на тръбопроводни инсталации и отводнителни покривни инсталации, улични, площадкови и сградни
ВиК инсталации, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Владимир Киров Киров и Йордан Иванов Терзов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16247/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Деникрис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 516,
вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: разкриване и
експлоатация на търговски обекти в областта на
хранително-вкусовата промишленост, хотелски и
туристически обекти, заведения за обществено
хранене и развлечение и услуги, съпътстващи тези
дейности, хотелиерство и ресторантьорство, внос,
износ, производство и търговия с промишлени, хранителни, битови, селскостопански стоки, търговско
представителство и посредничество, рекламна, информационна и туристическа дейност, всякакъв вид
комунално-битови услуги, търговия с недвижими
имоти и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Деница Мариянова Стоянова, която
го управлява и представлява.
44857
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15892/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мартон интернашънъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Кокаляне, ул. Ведена
5, с предмет на дейност: строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вкл. международен
транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
лизингови сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон и/или в помощ на основната.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Антонов Купенов
и Моника Димитрова Купенова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 12946/2007 вписа промяна за „Бесатур“ – АД, във
връзка с постановено решение на Пазарджишкия
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окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Пазарджик, ул. К. Величков 1,
в София, район „Средец“, ул. Княз Александър
Батенберг 1.
44866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16549/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Щайнхарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 28,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за
жилищни, търговски или административни нужди,
предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с
поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, предоставяне на консултантски и
всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението
на недвижима собственост, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Амит Щайнхарт, който го управлява и представлява.
44867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16193/2007 вписа промяна за „Стил консулт“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Кюстендилския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Дупница в
София, район „Красно село“, бул. Пирински проход,
бл. 47, вх. В, ет. 3, ап. 3.
44868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16797/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобал метал
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Рачо Димчев 6, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговия с метали, търговия със стоки и услуги,
внос и износ на стоки и услуги, търговско посредничество, комисионерска и консигнационна дейност,
рекламна дейност, проучване на пазари, разработка
и реализация на конкретни проекти в областта на
производството, търговията и услугите, всякаква
друга стопанска и търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йордан Иванов
Андреев и Юлиян Руменов Тачев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16403/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Меджик
скай“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, бл. 250,
вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и
износ и всички други сделки и услуги, незабране-
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ни със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Андрей Ангелов Грозданов,
който го управлява и представлява.
44870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15792/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екологични
лозя“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Цар Освободител 8,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка и продажба
на недвижими имоти, изграждане и отдаване под
наем на недвижими имоти, търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при
условие че, ако се изисква разрешение, лиценз
или регистрация за извършване на някоя дейност,
тази дейност ще се осъществява след получаване
на такова разрешение или лиценз, съответно след
извършване на такава регистрация. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Александров Джингов и се управлява и представлява от управителя
Александър Йорданов Драмалийски.
44871
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 12794/2003 вписа промени за „Тирол
сервиз“ – ООД: вписва като съдружник Росица
Любенова Симеонова; вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Димитър Любенов Симеонов
на Любен Димитров Симеонов; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Димитър Любенов
Симеонов на Росица Любенова Симеонова; вписва
нов дружествен договор.
44872
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 7287/2004 вписва промени за „Сити дизайн
девелопмънт“ – ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от район „Лозенец“,
ул. Зорница 2, в район „Витоша“, бул. България 88;
вписва увеличение капитала на дружеството от
5000 лв. на 50 000 лв.; вписва промяна в личните
данни на съдружника и управител Мариана Иванова
Чалъкова-Петкова, както следва: „Мариана Иванова
Чалъкова“; вписва нов дружествен договор.
44873
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 8673/2004 вписва промени за „Ре проджект
дивелопмънт“ – ЕООД: заличава като управител
Лилия Стефанова Кръстева; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Кристиан
Вагнер и Карл Валнер заедно и поотделно; вписва
промяна в учредителния акт.
44874
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1847/20 04 вписва промени за „Биб
2004“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на управление – бул. Мадрид 58, ет. 1, ап. 1; вписва нов
учредителен акт.
44875
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 13966/2004 вписва промени за „Зоки
С“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Зоран Павлович на Александър Рачич;
вписва като съдружник Александър Рачич; вписва
преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Красно село“, ул. Нишава 103;
вписва нов дружествен договор.
44876
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 14830/2005 вписва промени за „Мега естейт“ – ЕООД: заличава като управител Ивайло
Боянов Аврамов; вписва като управител Йордан
Атанасов Радев, който управлява и представлява
дружеството.
44877
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 3901/2005 вписва промени за „Ново
Нордиск фарма“ – ЕАД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Ново Нордиск риджън
интернешънъл опърейшънс А/ЕС“, Дания, Ново
Але, 2880 Багсверд; вписва като едноличен собственик на капитала „Ново Нордиск риджън Юръп А/
ЕС“, Дания, рег. в Датска агенция по търговия и
компании под № 26236266; вписва промени в устава, приети с решение на едноличния собственик
от 30.VIII.2007 г.
44878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16268/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дита
Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Суходолска 34А,
с предмет на дейност: производство и търговия с
всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски
услуги, строителна дейност, транспортна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Ботьо Илиев Димитров, който го управлява и
представлява.
44879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16316/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Монтрил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Парчевич 1, ап. 1, с
предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, строителство на недвижими
имоти, търговия, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законите на Република България,
като всяка дейност, за извършването на която се
изисква лиценз или разрешение, ще се извършва
след надлежното му получаване. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Антонио Ангел
Перес Бланкес, който го управлява и представлява.
44880
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 12935/2006 вписва промени за „Некса“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Любена Емилова Бамбани на Али Алиосман
Хасан; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Любена Емилова Бамбани;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Али Алиосман Хасан, който управлява
и представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
44881
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10337/2006 вписва промени за „Бавария
ВЕЦ“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 90 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
44882
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5052/2006 вписва проемни за „Дребосъчета“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Силвия Петрова Васева на Йордан Страхилов
Йосифов; заличава като съдружник и управител
Силвия Петрова Васева; вписва като едноличен
собственик на капитала Йордан Страхилов Йосифов; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дребосъчета“ – ЕООД, и се управлява и представлява от управителя Йордан Страхилов Йосифов.
44883
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 10115/2006 вписва промени за „Виви
М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Георги Иванов Марин на „Ви инвестмънт
холдингс Б.В.“; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Георги Иванов Марин;
вписва като едноличен собственик на капитала „Ви инвестмънт холдингс Б.В.“, дружество с
ограничена отговорност, учредено по законите на
Нидерландия, регистрирано в търговския регистър
на Търговско-промишлената камара за Амстердам
под № 34.264.047; вписва като управител Любомир
Михайлов Минчев; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, ул. Червена стена 1, вх. А, ет. 9, ап. 12; вписва промени в
учредителния акт.
44884
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 14731/2006 вписва промени за „Александер транспорт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Александър Кирчов Ламбов на
„Гобина холдингс“ – АД; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Александър
Кирчов Ламбов; вписва като едноличен собственик
на капитала „Гобина холдингс“ – АД; вписва като
управител Александра Александрова Самунджи,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
44885
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 14577/98 вписва промени за „Гравелита“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Теньо Христов Аладжов на Калоян Стоянов
Джамбазов; заличава като съдружник и управител
Теньо Христов Аладжов; вписва като съдружник
Калоян Стоянов Джамбазов; вписва нов дружествен
договор; дружеството се управлява и представлява
от Стоян Петров Джамбазов.
44898
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3063/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „МСН 2001“ – АД.
44899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 6942/99 вписва промени
за „Боби – 96“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на у правление – Софи я,
район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника, ул. Позитано 171, ет. 1, ап. 3; заличава като управител
Миланка Борисова Рахман; вписва промяна в
личните данни на едноличния собственик на капитала Борислава Здравкова Димитрова, както
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следва: Борислава Здравкова Димитрова-Хадж
Бакри; вписва като управител Борислава Здравкова Димитрова-Хадж Бакри; вписва промени в
дружествения договор; дружеството се управлява и
представлява от управителя Борислава Здравкова
Димитрова-Хадж Бакри.
44900
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 1699/99 вписва промени за „Дерак“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Младен
Емилов Карабски; вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от Младен Емилов Карабски на
Яна Благоева Карабска; вписва като съдружник
и управител Яна Благоева Карабска; вписва преместване на седалището и адреса на управление
от район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 366,
вх. Б, ет. 4, ап. 35, в район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 017, вх. Б, ет. 5, ап. 26; дружеството с управлява
и представлява от Яна Благоева Карабска; вписва
нов дружествен договор.
44901
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 10701/99 вписва промени за „Роял трейд
50“ – ЕООД: заличава като управител Александрина
Христова Христова; вписва като управител Рангел
Димитров Божков; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, ул. Вишнева
7 – партер; вписва нов учредителен акт.
44902
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
20.III.2007 г. по ф.д. № 12055/2001 вписва промяна
за „Масгруп“ – ЕООД: вписва като прокурист Рачел
Лапиниг Мангомпит.
44903
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3231/2001 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2001 на „Аква
тур 21“ – АД.
44904
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3231/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2002 г. на „Аква
тур 21“ – АД.
44905
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3231/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2003 г. на „Аква
тур 21“ – АД.
44906
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3231/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Аква
тур 21“ – АД.
44907
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3231/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Аква
тур 21“ – АД.
44908
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 3231/2001 вписва промени за „Аква тур
21“ – АД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Лозенец“,
бул. Н. Й. Вапцаров 53А, ет. 3; заличава като член
на съвета на директорите и изпълнителен директор
Гергана Йорданова Тонева-Кутова; вписва като изпълнителен директор Кирил Валентинов Захариев;
вписва промени в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 8.Х.2007 г.
44909
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 6044/2005 вписва промени за „Доктор
Инк“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Георги
Бенковски 14.
44910
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4829/2005 вписва промени за „Софийски
акрополис“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Софийски акрополис“ – ЕООД, на
„Никола Мушанов ПНС“ – ЕООД; вписва увеличение капитала на дружеството от 12 428 000 лв.
на 14 383 830 лв.; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
44911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 2730/2004 вписва промени за „Дирент
Бъ л г ари я“ – Е А Д: з а л и ча ва к ат о ед нол и чен
собственик Димитриос Апостолус Ромпополус;
вписва като едноличен собственик „Банка Пиреос България“ – АД (рег. по ф.д. № 24013/93);
заличава като членове на съвета на директорите
Димитриос Апостолус Ромпополус, Димитра Николаос Толика и Камелия Василева Стефовска;
вписва като членове на съвета на директорите
Атанасиос Аристидис Куцопулос – председател,
Емил Ангелов Ангелов – зам.-председател, Александрос Папалилиос Карапанос, Федон Зарагкас
и Красимира Иванова Тодорова; вписва промяна
на наименованието от „Дирент България“ – ЕАД,
на „Пиреос бест лизинг България“ – ЕАД; вписва
промяна в представителната власт, както следва:
дружеството ще се представлява от председателя на
СД Атанасиос Аристидис Куцопулос и всеки един
член на съвета на директорите – Емил Ангелов
Ангелов, А лександрос Папалилиос Карапанос,
Федон Зарагкас и Красимира Иванова Тодорова,
заедно, а при отсъствие на председателя на СД
дружеството ще се представлява от зам.-председателя на СД Емил Ангелов Ангелов и всеки
един член на съвета на директорите Александрос
Папалилиос Карапанос, Федон Зарагкас и Красимира Иванова Тодорова заедно; вписва промени в
устава, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 19.Х.2007 г.
44912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 2918/90 вписва промени за „Риск инженеринг“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Йордан Петков Кацаров; вписва като
член на съвета на директорите Марин Костов Костов; съветът на директорите е в състав: Богомил
Любомиров Манчев – председател и изпълнителен
директор, Георги Пасков Халев – заместник-председател, и Марин Костов Костов.
44925
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2918/90 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Риск
инженеринг“ – АД.
44926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16025/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ей енд Ви
естейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 42,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: управление на
недвижима собственост и движима собственост,
покупка, строеж и сделки с недвижими имоти,
производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен
транспорт, туристическа дейност, сервизна дейност,
консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Илиас Ангеликас
и Георгиос Василас и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44927
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16264/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Т.А.Т. България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Московска 21, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякакви други търговски
сделки с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Георгиос Арванитакис, Тилемахос
Талумис и Димитриос Талумис и се управлява и
представлява от Георгиос Арванитакис заедно с
Тилемахос Талумис или от Георгиос Арванитакис
заедно с Димитриос Талумис.
44928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16300/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Куул
ПС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 89,
вх. 9, ет. 1, ап. 153, с предмет на дейност: покупкопродажба на компютърни системи и компоненти,
асемблиране и диагностика на компютърни системи,
консултантски услуги в областта на компютърните технологии, търговска дейност в страната и в
чужбина, търговия на едро и дребно със стоки и
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна и маркетингова дейност и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Никола Христов Хаджиниколов, който
го управлява и представлява.
44929
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16224/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Одисей
2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 122, вх. Г,
ет. 14, ап. 233, с предмет на дейност: консултантска
дейност, посредничество и оценка на недвижими
имоти, покупко-продажба на имоти и движими вещи,
строителство, изграждане на обекти, производство,
преработка и търговия с всички видове продукция,
търговия на едро и на дребно, извършване на т у роператорска дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след издаване на съответния лиценз), транс 
портна, спедиционна, складова дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни юридически лица, счетоводство,
преводи и легализация, както и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Снежанка Петрова Никленова-Денкова, която го
управлява и представлява.
44930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16408/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Епик
тестинг системс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Младост 1, бл. 99Б, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет
на дейност: тестване и инспектиране на подземни и
надземни резервоари за петролни продукти, търговия
на дребно и едро с разнообразни стоки, производство,
внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество, рекламна, маркетингова, издателска, консултантска и информационна дейност,
туристическа и хотелиерска дейност, транспорт в
страната и в чужбина, инженерингова и иновационна
дейност, строителна и предприемаческа дейност,
както и други промишлени и търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Никола Георгиев Загоров,
който го управлява и представлява.
44931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16872/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Йес кар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Васил Левски 109, с предмет на
дейност: внос, износ, покупко-продажба, замяна и
други сделки с нови и употребявани автомобили,
машини и съоръжения, отдаване на автомобили
под наем, лизинг, други форми на рентиране,
спедиторски и транспортни услуги в страната и
в чужбина, автосервизни услуги, организация и
експлоатация на автокъщи, паркинги и гаражи,
сделки с недвижими имоти, комисионни сделки,
търговско представителство и посредничество,
таксиметрова дейност и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 300 000 лв., със съдружници Стефан
Георгиев Плачков и „Хърсев Ко.“ – КДА (рег. по
ф.д. № 21085/93), и се управлява и представлява от
Стефан Георгиев Плачков.
44932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16647/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Хаус БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Цар Калоян 8, ет. 1, офис 21, с предмет на дейност: покупко-продажба, стопанисване и
управление на недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складова дейност,
предприемачество, предоставяне на маркетингови и
консултантски услуги, търговско представителство,
посредничество, комисионерство и комисионна
дейност и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната, външнотърговска дейност, внос и износ и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Петър Михайлов Яйманов, Илиян Кирилов
Дуков и Явор Николаев Недев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16587/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ю и М строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 46А, вх. Б,
ет. 4, ап. 34, с предмет на дейност: търговски дейности съгласно българското право, както са описани
по-долу примерно, но не ограничени до: внос, износ, продажби на едро и дребно на стоки и услуги,
както и други дейности, незабранени със закон,
след издаване на съответни лицензи и разрешения
от компетентните органи, ако такива са необходими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Данион“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 5999/2005), и „Н инвест“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 12781/2004). Дружеството се управлява и
представлява от Мариан Николов Колев и Юлиян
Данаилов Владимиров заедно и поотделно.
44942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16817/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фей фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Букет 80, бл. 4, ет. 7, ап. 26, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лизингови и лицензионни сделки, стоков
контрол и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство и търговия с
текстил, текстилни облекла и изделия, търговия с
шивашки машини, материали и принадлежности,
външнотърговски сделки и всякакви други сделки
и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Фея Андонова
Тодорова и Теодор Донев Тодоров и се управлява
и представлява от Фея Андонова Тодорова.
44943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16764/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ДПД – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул.
Калиманци 43, ап. 6, с предмет на дейност: дизайн
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и производство на рекламни стелажи (дисплеи),
покупко-продажба на различни видове материали,
покупко-продажба на машини и съоръжения, производство на машини, търговско представителство
и посредничество, покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, мениджмънт,
транспортни, преводачески и компютърни услуги и
всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Пламен Иванов Зафиров,
който го управлява и представлява.
44944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16004/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Агри
кейър България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска 70, ет. 2, офис 3, с предмет на дейност:
отглеждане, производство, преработка и търговия
на едро и дребно с всякакви видове растителни култури, растителна продукция, животни, животинска
продукция, посадъчен материал и торове, внос и
износ на гореописаните видове стоки и представителство на местни и чуждестранни фирми и лица,
производители на същите стоки, покупко-продажба,
отдаване под наем и търговия със селскостопанска
техника, консултантска и маркетингова дейност в
сферата на селското стопанство; дружеството може
да извършва и всякакви други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стивън Джон Скинър,
който го управлява и представлява.
44945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 10924/2007 вписва промени
за „Геосад“ – ЕООД: вписва промяна на предмета
на дейност: геодезическа дейност, създаване на
кадастрална карта, кадастър, кадастър на подземни
проводи и съоръжения, фотограметрия, картография, топография, земеустройство, регулация и вертикално планиране, инженерна геодезия, измерване
на деформации, нивелация, трасировка на осови
мрежи, измерване и изравнения на ГММП, Джи
Пи Ес измервания и изравнения, измервания на
РГО, технически дейности при поддържане на КВС,
консултантска дейност, проектантска дейност, вътрешна и външна търговия, международен туризъм
в страната и в чужбина, производство и продажба
на промишлени, хранителни, селскостопански и
битови стоки, посредничество и комисионерски
услуги, търговско представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина и всички други дейности, незабранени със
закон; вписва нов учредителен акт на дружеството.
44946
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2675/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Строителство
и възстановяване – СВ“ – АД.
44957
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 18498/94 вписва промени за „Шеле България“ – ЕООД: вписва промяна на седалището
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и адреса на управление – София, район „Изгрев“,
кв. Изток, ул. Николай Хайтов 12, ет. 4, офис 13
и 14; вписва изменение на учредителния акт на
дружеството.
44958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 26938/93 вписва промяна за „Тепро
метал“ – ЕАД: вписва промяна в адреса на управление от бул. Н. Й. Вапцаров 20 на бул. Н. Й.
Вапцаров 53А.
44959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 26938/93 вписва промени за „Тепро метал“ – ЕАД: вписва промяна в броя на членовете
на съвета на директорите от трима на четирима;
вписва като член на съвета на директорите Оливие
Фо; дружеството е със съвет на директорите в състав: Атанасиос Йоанис Атанасопулос – председател,
Ставрос Теодосиус Теодоропулос – зам.-председател, Антон Кирилов Петров и Оливие Фо, и се
представлява от всеки двама от следните членове
на съвета на директорите, действащи заедно: Атанасиос Йоанис Атанасопулос, Ставрос Теодосиус
Теодоропулос и Антон Кирилов Петров.
44960
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 26938/93 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Тепро
метал“ – ЕАД.
44961
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 23971/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „ТМ – ауто“ – ЕООД.
44962
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 29401/93 вписва промени за „Кеърсбек – България“ – ЕАД: вписва намаление на капитала на
дружеството от 1 081 436 лв. на 1 000 000 лв., разпределен в 1 000 000 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв., чрез обезсилване
на 81 436 акции; вписва промени в устава съгласно
решение на едноличния собственик от 13.VI.2007 г.
44963
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 15896/93 вписва промени за „Инвеста
кар“ – ЕООД: за личава като у правител Иван
Христов Иванов; вписва като управител Борис
Павлов Петров, който управлява и представлява
дружеството.
44964
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 11136/91 вписва поемане на предприятието на ЕТ „Вастар – Вельо Марков“ на едноличния
търговец Вельо Петров Марков от неговата наследница Копринка Виденова Маркова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Вестар – Копринка
Маркова“.
44965
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14678/91 вписва промени за „Кореком – Принцес“ – АД: вписва като изпълнителен директор
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Илиас Алчин; дружеството се представлява от
изпълнителния директор Асен Герасимов Асенов
и Илиас Алчин единствено заедно.
44966
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 25150/91 вписва промени за „Респромкомплект“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 94 564 лв. на 160 160 лв., разпределен
в 40 040 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 4 лв., чрез издаване на
нови 16 399 обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност 4 лв.; вписва промени в устава на дружеството, приети на ОС на
акционерите, проведено на 29.VI.2007 г.
44967
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 13958/93 вписва промени за „Индекс“ – АД:
вписва промяна в устава, приета на общо събрание
на акционерите, проведено на 3.IХ.2007 г.
44968
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 13958/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Индекс“ – АД.
44969
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.Х.2007 г. по ф.д. № 15392/93 вписва
прекратяване на „ПМВ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, бл. 40, вх. В, ап. 31, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Андрей Василев
Траянов и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
44970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 14131/2000 вписва промени
за „Пресмаркет“ – ООД: вписва прехвърляне на
36 дружествени дяла от „Алба С“ – ЕООД, на
„Нова българска медийна група холдинг“ – АД;
вписва прехвърляне на 36 дружествени дяла от
„Южен кръст 2001“ – ЕООД, на „Нова българска
медийна група холдинг“ – АД; вписва прехвърляне
на 36 дружествени дяла от „Р.К.К.“ – ЕООД, на
„Нова българска медийна група холдинг“ – АД;
вписва прехвърляне на 36 дружествени дяла от
„Е.П.Д.“ – ЕООД, на „Нова българска медийна
група холдинг“ – АД; заличава като съдружници
„Алба С“ – ЕООД, „Южен кръст 2001“ – ЕООД,
„Р.К.К.“ – ЕООД, и „Е.П.Д.“ – ЕООД; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пресмаркет“ – ЕООД.
44971
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 3423/2000 вписва промени за „Стоматологичен център ХII – София“ – ЕООД, с общинско
имущество: вписва промяна на наименованието от
„Стоматологичен център ХII – София“ – ЕООД, на
„Дентален център ХII – София“ – ЕООД; вписва
промяна на предмета на дейност: специализирана
и първична извънболнична дентална помощ“.
44972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15830/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Братя Велеви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Студентски“, бул. Андрей Ляпчев 7, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: производство и покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна
дейност, сделки с недвижими имоти, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Росен Иванов Велев и Борислав
Иванов Велев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
46212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16490/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„РУ – Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, гр. Нови
Искър, ул. Лозарски път 24, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, търговия на
едро и дребно с хранителни стоки, стоки за бита,
оборудване, импорт, експорт, ресторантьорство и
хотелиерство и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Румяна Русева Георгиева,
която го управлява и представлява.
46213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16703/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стил
инвест строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Братя
Бъкстон 35А, с предмет на дейност: строителна
и строително-монтажна дейност, изграждане на
външни и вътрешни електро- и В и К инсталации,
внос, износ и търговия с автомобилни части, сервизна, хотелиерска дейност, търговия на едро и
дребно, всякаква търговска дейност, незабранена
със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки – след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Благой Георгиев Благоев, който го
управлява и представлява.
46091
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 17048/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Уи билд“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. Д, ет. 6,
ап. 66, с предмет на дейност: проектантска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешна архитектура и ремонтна
дейност, дейност на търговско представителство и
посредничество, предприемаческа дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, търговска дейност в страната и в чужбина и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
4 113 000 лв., разпределен в 8226 обикновени поименни акции с номинална стойност 500 лв. всяка
една, внесен с непарична вноска – недвижим имот
на стойност 4 113 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение
от 1.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
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№ 553/2007, със съвет на директорите с мандат 3 г.,
състоящ се от 3 членове в състав: Сашо Христов
Сълков – председател и изпълнителен директор,
Владислав Цанков Диков и Стефан Христов Сълков, и се представлява от председателя на СД и
изпълнителен директор Сашо Христов Сълков.
46092
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16477/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виляфел
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 51, с
предмет на дейност: съдействие за развитие, експлоатация, строителство, сключване на договори
и строеж на всякакво недвижимо имущество,
апартаменти, къщи и строителни обекти, както
и промишлени или търговски обекти за своя или
чужда сметка, така както и всякакви дейности, в
т.ч. и допълнителни дейности по строителство на
такива обекти, осъществяване на изграждането
на всякакъв тип обществени обекти, публични
или частни, независимо от формата и източника
на финансиране, градостроителство, планиране,
парцелиране, покупко-продажба, замяна, отдаване
под наем (с изключение на парично финансиране),
владение, ползване, съхранение, поддръжка, управление на недвижими имоти в града или в селото,
експлоатация посредством изграждане на сгради или
помещения от основите, покупка, даване под наем,
прехвърляне или всякакъв друг годен законов път на
хотели, ресторанти, балнеосанаториуми, пансиони,
общежития, старчески домове, къмпинги, апартаменти, бунгала, кафенета, барове, механи, снекбарове,
бални зали и други форми на хотелиерски заведения
и подобни, така както и осъществяването на всички
съпътстващи дейности, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, консултантска и инженерингова дейност, всякаква друга дейност, непротиворечаща на
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Лудиеспай“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Джорди Пайеха Ромеу.
46093
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16645/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хетера“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Велчо Атанасов, бл. 53,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: СПА процедури,
солариум, бръснарски, фризьорски, ветеринарно-фризьорски и козметични услуги, поставяне
на татуировки, маникюр, педикюр, рекламни и
туристически сделки, транспортни и спедиционни
сделки, проектиране и строителство, производство
и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, покупка,
строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Станислава Веселинова Дайнова-Николова, която
го управлява и представлява.
46094
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16745/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дру жество с ограничена отговорност
„Карв“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска
132, с предмет на дейност: производство и покупка
на стоки с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
превозна, комисионна, складова, туристическа,
рекламна, информационна, ресторантьорска, хотелиерска дейност, търговско представителство
и посредничество, предоставяне на услу ги на
населението, преводачески услуги, чуждоезиково
обучение, маркетингови и консултантски услуги,
консултантска и проучвателна дейност за изготвяне
на инвестиционни проекти, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв
вид, внос, износ, реекспорт, бартерни и складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, лизинг, всякакви други търговски
сделки и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислав Александров Димитров, който
го управлява и представлява.
46095
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16502/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рейлинспект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Цариградско шосе 133, БИЦ ИЗОТ, офис
619, с предмет на дейност: научноизследователска
и развойна дейност в областта на контрола без
разрушаване на железен път и железопътна инфраструктура, изследвания, разработки и внедряване
на иновативни продукти, системи и разрешения
за мониторинг на състоянието на железопътна
инфраструктура. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Красимир Георгиев Стайков, който го
управлява и представлява.
46096
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8512/99 вписва промени за „Интел
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 125 дружествени дяла от „Корект и Ко 2006“ – ЕООД, на „Ви
Ен Джи“ – ООД, и 125 дружествени дяла от „Юри
стик консулт“ – ООД, на „Лаудердейл груп България“ – ЕООД; вписва като съдружници „Лаудердейл
груп България“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 3970/2006
по описа на СГС), и „Ви Ен Джи“ – ООД (рег.
по ф.д. № 7462/2003 по описа на СГС); заличава
като управител Иво Велков Иванов; вписва като
управител Елена Сталинова Мачулекова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен договор.
46062
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 3924/99 вписва поемане на предприятието на ЕТ „СТ – Стефан Сотиров“, собственост на
Стефан Георгиев Сотиров, от неговия наследник
Цветанка Петрунова Сотирова и я вписва като ЕТ
„СТ – Стефан Сотиров – Цветанка Сотирова“.
46063
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 4798/99 вписва промени за „Дружество
за одит и консултации“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дяла по 100 лв. и 1/2 дял на стойност
50 лв. от Росица Христова Кишева на Меглена
Драгнева Неделчева; заличава като съдружник

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

Росица Христова Кишева; вписва като съдружник
Меглена Драгнева Неделчева; вписва промени в
дружествения договор.
46064
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 12641/99 вписва заличаването на „Престиж ВЕ“ – ООД.
46065
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 7781/99 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Радена – С – Радка Ненова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Радена – С“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 9656/2007 по описа на СГС).
46066
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 10 812/98 вп исва п р омен и з а „С и
менс“ – ЕООД: вписва като управител Курт Хайншиц; дружеството ще се представлява от които и
да са двама от тримата управители Курт Хайншиц,
Вилхелм Кицхофер и Валтер Зьоле заедно.
46067
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 7559/98 вписва промени за „Мерск България лимитид“ – ЕООД: заличава като управители Уолтър Дж. А. П. Жоос и Нийл Джон Ашби;
дружеството ще се управлява и представлява от
Светлин Кирилов Пешев.
46068
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 8169/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Стилмет“ – АД.
46069
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 7552/98 вписва промени за „Спектър
98“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Славка Иванова Янчева-Горанова на Иван
Стоянов Янчев, 20 дружествени дяла от Росица
Иванова Янчева на Иван Стоянов Янчев и 15 дружествени дяла от Мария Иванова Николова на Иван
Стоянов Янчев; заличава като съдружници Мария
Иванова Янчева, Росица Иванова Янчева и Славка
Иванова Янчева-Горанова; вписва като съдружник
Иван Стоянов Янчев; вписва нов дружествен договор.
46070
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 4863/2007 вписва промени за „Телеком
сервиз България“ – ЕООД: вписва промени в представителната власт на дружеството: дружеството
ще се управлява и представлява от Милко Йосифов
Манев; вписва промени в учредителния акт.
46071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 3936/2007 вписва промени за „Генимекс
Инвест“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите Захаринка Севдалинова Цонева;
заличава като изпълнителен директор Цветомир
Стилиянов Петков; вписва като член на съвета на
директорите и като изпълнителен директор Светла
Докова Енчева; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Светла
Докова Енчева.
46072
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 1388/2006 вписва промени за „България
инвестмънт груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Джей Пи Макрод“ – ЕООД,
на „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД,
и 50 дружествени дяла от Петър Петров Христов на „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД; заличава като съдружници „Джей Пи
Макрод“ – ЕООД, и Петър Петров Христов; вписва
като едноличен собственик на капитала „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД; дружеството продължава дейността си като „България
инвестмънт груп“ – ЕООД; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 51 000 лв.;
вписва учредителен акт на дружеството.
46073
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 14177/2006 вписва промени за „Добринище
Термал“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от „Глейдсвил“ – ЕООД, на „Гернер
Фермьогенсфервалтунг ГмбХ“ – ЕООД; заличава
като управител Юлиан Валентинов Савов; вписва
като съдружник „Гернер Фермьогенсфервалтунг
ГмбХ“ – ЕООД, Австрия; вписва като управител
Стела Петрова Лилова; дружеството ще се управлява и представлява от Стела Петрова Лилова;
дружеството продължава дейността си като „Мебелен център България“ – ООД; премества адреса на
управление в София, район „Изгрев“, ул. Академик
Методи Попов 11, вх. Б, ап. 20; вписва промяна на
наименованието от „Добринище Термал“ – ЕООД,
на „Мебелен център България“ – ООД; вписва
дружествен договор.
46074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 12185/2006 вписва промени за „Прима
Финанс“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 1 700 000 лв. на 3 500 000 лв. чрез
издаване на нови 1 800 000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една; вписва промени в устава.
46075
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 2266/96 вписва промени за „Инико“ – ООД:
вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от
Кирил Минков Кирилов на Ваня Николова Антимова-Иванова; заличава като съдружник Кирил
Минков Кирилов; вписва като съдружник Ваня
Николова Антимова-Иванова; премества адреса
на управление в София, район „Красна поляна“,
ж.к. Разсадника, бл. 9, вх. Б, ет. 9, ап. 46; вписва
промени в дружествения договор.
46038
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 1.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 17735/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Български
фермер“ – ООД.
46039
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 8763/2007 вписва промени за „Сис пропъртис“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5200 лв. на 10 400 лв.; вписва
като съдружник и управител Нина Господинова
Ламбова-Димова; дружеството ще се управлява и
представлява от Нина Господинова Ламбова-Димова
и Кольо Минчев Дойнов заедно.
46040
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16688/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Идея
Мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Житница 19, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
управление и реализиране (мениджмънт) на идеи,
реклама, зимно поддържане – опесъчаване (осоляване) на пътища, тротоари и алеи, почистване
на сняг и лед, озеленителни дейности, изораване
на полоса, изрязване, товарене и извозване на
дървета и храсти, окосяване, събиране, товарене
и извозване на трева, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветанка Михайлова
Стоимирова. Дружеството се управлява и представлява от управителя Данаил Димитров Стоимиров,
който може да извършва търговски сделки, които
влизат в предмета на дейност на дружеството, от
свое или от чуждо име, да участва в събирателни,
командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност и
да заема длъжности в ръководни органи на други
дружества с предмет на дейност, сходен с този на
„Идея мениджмънт“ – ЕООД.
46041
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 2557/2006 вписва промени за „Темпо
фуудс енд кетъринг“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 30 дружествени дяла от Райчо Ангелов Генов
на „София Асетс Мениджмънт“ – АД; вписва като
съдружник „София Асетс Мениджмънт“ – АД (рег.
по ф.д. № 1062/2004 по описа на СГС); дружеството
продължава дейността си като „Темпо фуудс енд
кетъринг“ – ООД; вписва дружествен договор.
46043
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 ЗПП разпуска политическа партия „Движение за справедливост и
хуманизъм“ – София, ж. к. Младост 1, бл. 5, вх. Б,
ет. 6, ап. 42, представлявана от Симеон Цветанов
Симеонов, ж. к. Младост, бл. 226, вх. 3, ет. 2, ап. 42,
регистрирана в регистъра за политическите партии
при Софийския градски съд под № 164, т. 4, стр. 130,
ф. д. № 9902/96.
11086

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Италиано-българска асоциация за научни промоции“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 29.Х.2009 г. в 10 ч. в
София, район „Средец“, ул. Три уши 10, офис сграда
6, офис 3А, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за дейността на сдружението
за 2008 г.; 2. разглеждане на въпроса за промяна в
членовете на управителния съвет на сдружението; 3.
разглеждане на въпроса за промяна на седалището и
адреса на управление; 4. разни. При липса на кворум
общото събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ще се
проведе същия ден един час по-късно, при същите
условия и дневен ред.
11015
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3. – Управителният съвет на сдружение Спортен
клуб „Шампион 2006“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 3.ХІ.2009 г.
в 17 ч. в София, ул. Голаш 2, бл. 1, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
приемане на нови членове в сдружението; 3. промяна
в адресната регистрация на сдружението; 4. други.
Поканват се всички членове. 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.
10974
75. – Управителният съвет на фондация „Деца
на Българската армия“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква заседание на върховния колективен орган –
контролен съвет на фондацията, на 5.ХІ.2009 г. в
10 ч. в София, бул. Генерал Тотлебен 34, при следния
дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове
на контролния съвет; 2. отпускане на помощ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11070
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на конфликтолозите“ (БАК) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на БАК на 12.ХІ.2009 г. в 14 ч. в управителния съвет на асоциацията в София, кв. Иван
Вазов, ул. М. Буботинов, бл. 31, вх. А, ет. 1, ап. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
2005 – 2008 г.; 2. приемане на промени в устава на
БАК; 3. приемане на промени в ръководните органи
(управителен съвет) на БАК; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и
членове да се явят.
10958
1. – Президиумът на сдружение „Международна
академия по информатизация – Българско регионално отделение“ (МАИ – БРО) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
академията на 12.ХІ.2009 г. в 10 ч., в президиума на
академията на адрес София, кв. Иван Вазов, ул. М.
Буботинов, бл. 31, вх. А, ет. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността за 2004 – 2008 г.;
2. приемане промени в устава на МАИ – БРО; 3.
приемане промени в ръководните органи (президиума)
на МАИ – БРО; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
10957
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по тенис на маса „Мадлен“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 12.XI.2009 г. в 10 ч., в седалището
на сдружението – София, СО, район „Младост“, ж.к.
Младост, бл. 343, вх. 1, ет. 4, ап. 10, при следния
дневен ред: 1. определяне дейността на сдружението
в обществена полза; 2. изменения и допълнения на
устава на сдружението; 3. промяна на седалището
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет
на сдружението.
10988
118. – Управителният съвет на Съюза на учените
в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на СУБ на 13.ХІ.2009 г.
в 13,30 ч. в големия салон на Университета по строителство, архитектура и геодезия, София, бул. Хр.
Смирненски 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на СУБ през мандата 2005 – 2009 г.; 2.
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отчет за дейността на контролния съвет през мандата
2005 – 2009 г.; 3. отчет за дейността на комисията
по етика през мандата 2005 – 2009 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения на устава на СУБ; 5. приемане
на документ на СУБ за състоянието и развитието на
науката и висшето образование в страната; 6. избор
на председател на СУБ, на управителен съвет, контролен съвет и комисия по етика; 7. текущи въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11013
147. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци с решение от 10.ІХ.2009 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
съюза на 13.ХІ.2009 г. в 9 ч. в Дома на киното, ул.
Екзарх Йосиф 37, София, при следния дневен ред:
1. промени в устава на СБФД; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11096
1. – Управителният съвет на Българската социо
логическа асоциация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква ХІІ редовен конгрес на асоциацията на
14.ХІ.2009 г. в 9,30 ч. в зала 1 на СУ „Св. Климент
Охридски“ (Ректората, бул. Цар Освободител 15), при
следния дневен ред: 1. регистрация; 2. научна сесия
„Социология и публичност: новите предизвикателства“; 3. организационна сесия: отчет на управителния съвет и контролния съвет на БСА за периода
между двата конгреса (2006 – 2009 г.); избор на
нов председател, управителен съвет, контролен съвет
и етична комисия на БСА.
10956
1. – Управителният съвет на сдружение „Мечти
и отбори – България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.ХІ.2009 г. в 16,30 ч., в
София, бул. Възкресение 60, зала „Мечти и отбори“,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
януари – ноември 2009 г.; 2. приемане на отчета;
3. приемане на изменение в устава; 4. взимане на
решение за учредяване на регионална структура; 5.
избиране на управителен съвет; 6. други.
11069
1. – Управителният съвет на Българската асоциация на вносителите на агротехника на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 17.ХІ.2009 г. в 10 ч. в седалището на асоциацията – Международен изложбен център – София,
бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на асоциацията;
2. вземане на решения за промени в устава на сдружението: 2.1. промяна на името на асоциацията:
по предложение на Георги Прохаски – управител
на „Агромашина“ – ООД, наименованието да бъде
променено на Българска асоциация на търговците
на агротехника – БАТА; 2.2. промяна в размера на
встъпителните вноски от 800 на 1000 евро и годишните членски вноски от 500 на 2500 евро; 3. отчет на
досегашната работа на управителния съвет; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. избор на изпълнителен
директор и/или отговорен секретар.
11098
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб по културизъм Скорпион“ – София, с решение
от 11.ІХ.2009 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.ХІ.2009 г. в
10 ч. в управлението на сдружението в София, ж. к.
Западен парк, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. преобразуване на сдружение „Спортен
клуб по културизъм Скорпион“ от юридическо лице
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с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в обществена полза;
2. освобождаване от управителния съвет на сдружението на Офелия Трайкова Йолова; 3. прекратяване
на членството в сдружението на Офелия Трайкова
Йолова; 4. приемане на нови членове на сдружението с оглед изпълнение на нормативното изискване
по чл. 19, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 5. изменение в устава на
сдружението съгласно т. 1, 2 и 3.
11097
1. – Управителният съвет (УС) на Сдружението
на университетските преподаватели по философия в
България (СУПФБ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.ХІ.2009 г. в 10 ч.
на официалния адрес на СУПФБ, София, ул. Козяк
19, при следния дневен ред: 1. приемане отчет на УС
за дейността на СУПФБ през изтеклата година; 2.
прием на нови членове на СУПФБ; 3. утвърждаване
годишния бюджет на СУПФБ; 4. изработване и утвърждаване основни насоки за дейността на СУПФБ.
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.
11014
1. – Управителният съвет на сдружение „Национално сдружение на педиатрите – специалисти от извънболничната помощ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 20.ХІ.2009 г. в 17 ч. в
София, конферентната зала на ресторант „Биляна“
в Студентски град, дипломатически квартал, срещу
Американския университет, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността на управителния съвет през 2008 г.; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за 2008 г.; 3. приемане годишния бюджет
на сдружението за 2010 г.; 4. обсъждане на предложения за промени в устава на НСПСИП; 5. избор на
председател, зам.-председател, гл. секретар и членове
на УС на НСПСИП; 6. обсъждане на предложения
за НРД 2010 г.; 5. разни. На основание чл. 6, ал. 4
от устава на сдружението общото събрание се счита
законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита законно, колкото и
членове да се явят.
10955
1. – Управителният съвет на сдружение „Международна асоциация на възпитаниците на програмата
Банчер“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.ХІ.2009 г. в
10 ч. в София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 50, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на предложение за ликвидация на
дружеството, определяне на срок за осъществяване
на ликвидацията; 2. приемане на ликвидационен
баланс; 3. назначаване на ликвидатор. 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.
11129
1. – Управителният съвет на сдружение „Новите
млади“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.ХІ.2009 г. в 19 ч.
в София, ул. Лавеле 24, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението (чл. 25, ал. 1, т. 8 и 11 ЗЮЛНЦ);
2. приемане на отчет за приходите и разходите на
сдружението; 3. избор на нов управителен и контролен
съвет на сдружението; 4. избор на нов председател на
сдружението; 5. други. Регистрацията на делегатите
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започва в 18,30 ч. 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.
11115
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 17.ХІІ.2009 г. в 16 ч., в София,
бул. Янко Сакъзов 26, аула на НЦЗПБ, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет; 2. финансов отчет и проектобюджет за 2010 г.;
3. избор на управителен съвет; 4. избор на председател на сдружението; 5. програма за дейността на
сдружението през 2010 г.; 6. разни.
11130
1. – Управителният съвет на Алианс Франсез в
Благоевград на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 6.ХІ.2009 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението в Благоевград, ул. Иван
Михайлов 66, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. разни.
10959
35. – Управителният съвет на Териториалната
организация на научно-техническите съюзи – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на организацията на 12.XI.2009 г. в 13,30 ч.
в Благоевград, пл. Г. Измирлиев 5 – Дом на науката
и техниката, ет. 5, зала 503, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на ТО
на НТС – Благоевград, през периода 20.X.2005 г. до
12.XI.2009 г.; 2. отчет за изпълнението на бюджета за
2006, 2007 и 2008 г. и приемане на бюджета за 2009,
2010, 2011 и 2012 г. на ТО на НТС – Благоевград;
3. изменение и допълнение в устава на ТО на НТС;
4. предложение за прехвърляне на идеални части
от правото на собственост от сградата на Дома на
науката и техниката, пл. Г. Измирлиев 5, Благоевград, на Федерацията на научно-техническите съюзи
(ФНТС); 5. избор на управителен съвет на ТО на
НТС – Благоевград. Регистрацията на делегатите
на общото събрание ще се изършва на 12.XI.2009 г.
във фоайето на ет. 5 на ДНТ – Благоевград, от
12,30 до 13,30 ч.
11016
2. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб Пирин Благоевград“, Благоевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.ХІ.2009 г.
в 13 ч. в Благоевград, ул. Полковник Димов 1, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
преобразуване на сдружение „Тенис клуб Пирин Благоевград“, Благоевград, като приеме вливане на сдружение
с нестопанска цел „Тенис клуб Пирин“, Благоевград;
2. вземане на решение относно организационните и
имуществените последици от преобразуването; 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.
11099
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб Пирин“, Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.XI.2009 г. в
10 ч., в Благоевград, ул. Полковник Димов 1, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
вливане на сдружение „Тенис клуб Пирин“, Благоевград, в сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб
Пирин Благоевград“, Благоевград; 2. вземане на
решение относно организационните и имуществените последици от вливането; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11100
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1. – Съветът на директорите на сдружение „Ротари клуб Бургас – Приморие“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на клуба на
1.ХІІ.2009 г. в 19 ч. в Бургас, конферентната зала на
хотел „Аква“, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на сдружението
за 2009 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им за 2009 г.; 4. освобождаване от длъжност
на съвета на директорите; 5. избор на нови членове
на съвета на директорите; 6. приемане на бюджет
на сдружението; 7. приемане на изменения в конституцията на клуба и в правилника му. 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.
10975
1. – Управителният съвет на сдружение „Превенция на наркоманите“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.Х.2009 г. в 10,30 ч. във Варна, ул. Васил Друмев
67, ет. 3, ап. 33, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2008 г.; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението и
ликвидацията му; 3. избор на ликвидатор; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11017
1. – Управителният съвет на Клуб по хокей „Свети Климент“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно общо събрание на 6.XI.2009 г.
в 18 ч., във Варна, в сградата на СОУ „Св. Климент
Охридски“, ул. Михаил Колони 10, ет. 1, стая № 112,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба за
периода 2003 – 2009 г.; 2. промени в устава на клуба;
3. избор на нов УС; 4. разни.
10976
1. – Ръководството на АФД „Хоментмен“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на организацията на 14.ХІ.2009 г. в 16 ч. в
актовата зала в сградата на арменското училище във
Варна, ул. Хан Аспарух 15, при следния дневен ред: 1.
избор на председател на събранието; 2. отчет за дейността на организацията за периода 2003 – 2009 г.; 3.
финансов отчет за периода 2003 – 2009 г.; 4. дебати
по двата отчета; 5. освобождаване на действащото
ръководство; 6. обсъждане и приемане на устав на
АФД „Хоментмен“ – Варна; 7. гласуване за брой
членове на новото ръководство; 8. избор на ново
ръководство; 9. други.
11018
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен
клуб по електронен спорт „Доом клуб“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.ХІ.2009 г. в 9 ч., във Варна, ул. Роза 36, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
клуба за периода 2008 – 2009 г.; 2. избор на нов УС;
3. промяна на устава; 4. промяна на име и адрес.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10960
68. – Управителният съвет на Варненска търговско-индустриална камара на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
членовете на камарата на 3.ХІІ.2009 г. в 17 ч. във
ФКЦ – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет;
3. приемане бюджет за 2010 г.; 4. промени в устава;
5. избор на УС и КС; 6. разни. При липса на кво-
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рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11101
1. – Управителният съвет на сдружение Алпийски
клуб „Трапезица“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.XI.2009 г.
в 16 ч. в хотел „Туристически дом „Трапезица“, Велико
Търново, ул. Стефан Стамболов 79, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за вливане на сдружение
Алпийски клуб „Трапезица“ като цяло (и като едно
обособено имущество) в сдружение Алпийски клуб
„Трапезица – 1957“; 2. след вливането сдружение
Алпийски клуб „Трапезица“ да се прекрати и заличи
като гражданскоправен субект; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10977
1. – Управителният съвет на Клуб по вдигане
на тежести „Етър – 59“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 13.ХІ.2009 г. в 17 ч. в седалището
та сдружението, Велико Търново, стадион „Ивайло“,
в залата по вдигане на тежести, при следния дневен
ред: 1. избор на управителен съвет на сдружението;
проекторешение – ОС преизбира досегашния управителен съвет на сдружението; 2. избор на председател
на управителния съвет на сдружението; проекторешение – ОС преизбира досегашния председател
на управителния съвет на сдружението; 3. избор на
секретар на сдружението; проекторешение – ОС
преизбира досегашния секретар на сдружението; 4.
разни. Материалите по дневния ред са предоставени
на разположение на членовете на сдружението в седалището на сдружението. 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. Поканват се членовете на сдружението
да участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
11019
1. – Управителният съвет на ФК „Янтра“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.ХІ.2009 г. в 9 ч. в зелената зала на Дома
на културата, Габрово, при дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за дейността на клуба; 2. промени
в устава на ФК „Янтра“, Габрово; 3. освобождаване
от отговорност на УС за дейността му; 4. избор на
нов УС; 5. избор на председател на УС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията започва в
8 ч. на 7.ХІ.2009 г. във фоайето на зелената зала на
Дома на културата.
10978
1. – Управителният съвет на сдружение „Мултифлора – 2004“ – Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
13.ХІ.2009 г. в 17 ч. в кафе-сладкарница „Аквариума“,
Павликени, пл. Свобода 24, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на сдружението през 2008 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за работата на сдружението през 2008 г.; 2. освобождаване
председателя на управителния съвет и членовете
на управителния съвет от длъжност и отговорност;
проект за решение – ОС освобождава председателя
на управителния съвет и членовете на управителния
съвет от длъжност и отговорност; 3. избиране на
управителен съвет и председател на управителния
съвет; проект за решение – ОС избира управителен
съвет и председател на управителния съвет; 4. промяна

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема гласуваните промени в устава на сдружението;
5. приемане на нови членове на сдружението, подали
необходимите документи; проект за решение – ОС
приема за членове на сдружението лицата, подали
молби и отговарящи на условията за членство в
устава; 6. разни – уточняване на размера на членския внос и седалището и адреса на управление на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага за 18 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред. За справки и допълнителна информация – тел.:
0887 211 489.
11020
25. – Съветът на директорите на „Бимекс инженеринг“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.ХІ.2009 г. в 13 ч. в административната сграда на
дружеството на бул. Акад. Петър Динеков 8 при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2008 г. съгласно
приложението; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2008 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка; 3. разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение – ОС разпределя
печалбата и дивидентите съгласно предложението на
СД – по приложение; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; 5. освобождаване от отговорност
СД за периода 1.І.2008 г. – 31.ХІІ.2008 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност СД за
периода 1.І.2008 г. – 31.ХІІ.2008 г.; 6. изменения и
допълнения на устава на дружеството; проект за решение – ОС приема измененията и допълненията на
устава съгласно направените предложения; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение в седалището на дружеството
всеки присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва същия
ден в 12 ч. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 2.ХІІ.2009 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11023
1. – Съветът на директорите на „Хирон“ – АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.XI.2009 г.
в 13 ч. в административната сграда на дружеството
на бул. Акад. Петър Динеков 8 при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2008 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2008 г. съгласно приложението;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка; проект за решение – ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка; 3. разпределяне на печалбата за 2008 г.;
проект за решение – ОС разпределя печалбата и
дивидентите съгласно предложението на СД – по
приложение; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2009 г.; 5. освобождаване от отговорност СД за
периода 1.I.2008 г. – 31.XII.2008 г.; проект за реше-
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ние – ОС освобождава от отговорност СД за периода
1.I.2008 г. – 31.XII.2008 т.; 6. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение – ОС избира предложения от СД нов съвет на директорите; 7. изменения
и допълнения на устава на дружеството; проект за
решение – ОС приема измененията и допълненията
на устава съгласно направените предложения; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение в седалището на дружеството
всеки присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва същия
ден в 12 ч. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.XII.2009 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11021
2. – Съветът на директорите на „Тритон и &
И“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.XI.2009 г. в 13 ч. в административната сграда на
дружеството на бул. Рогошко шосе 3А при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2008 г. съгласно
приложението; 2. приемане на годшния счетоводен
отчет и баланс за 2008 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка; 3. разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение – ОС разпределя
печалбата и дивидентите съгласно предложението
на СД – по приложение; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2009 г.; 5. освобождаване от
отговорност СД за периода 1.I.2008 г. – 31.XII.2008 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност
СД за периода 1.I.2008 г. – 31.XII.2008 г.; 6. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение – ОС
избира предложения от СД нов съвет на директорите;
7. изменения и допълнения на устава на дружеството; проект за решение – ОС приема измененията и
допълненията на устава съгласно направените предложения; 8. разни. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение в седалището
на дружеството всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците
започва същия ден в 12 ч. За участие в събранието
акционерите се легитимират с лична карта. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 3.XII.2009 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11022
1. – Управителният съвет на сдружение „Артекс“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.ХІ.2009 г. в 10 ч. в Русе, ул.
Рила 17, при следния дневен ред: 1. прекратяване
дейността на сдружението и обявяване в ликвидация
на сдружение с нестопанска цел „Артекс“; 2. избор
на ликвидатор. 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.
10961
19. – Управителният съвет на сдружение „Русенска земеделска камара“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
11.XII.2009 г. в 10 ч., в клуб „Лазарета“, ул. Иларион Макариополски 14, Русе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението за периода 2005 – 2009 г.; 2. отчет на
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контролния съвет; 3. избор на управителен съвет и
контролен съвет; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11102
4. – Управителният съвет на Клуба на дейците
на културата – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на своите
членове на 17.XII.2009 г. в 17 ч. в залата на клуба
на ул. Великокняжевска 25, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на КДК за периода
2006 – 2009 г.; 2. доклад на ревизионната комисия
за работата на клуба; 3. избор на нов УС на КДК;
4. избор на нова ревизионна комисия на КДК; 5.
промени в устава на КДК. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
11071
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Демократични ценности и права на човека“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на
19.XI.2009 г. в 17 ч. в Стара Загора, бул. М. М. Кусев
31, вх. В, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. промяна адреса на
управление; 4. промени в устава; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10962
14. – Управителният съвет на ККС „Кабиюк“,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 20.ХІ.2009 г. в 15 ч. в зала 203
на община Шумен при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба; 2. доклад на контролния съвет;
3. предложение и избор на нов управителен съвет; 4.
предложение за промяна на устава; 5. разни.
11084
1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при СОУ „Гео Милев“, с. Белозем, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.ХІ.2009 г. в 18,30 ч.
в сградата на читалище „Просвета“, с. Белозем, гр.
Раковски, област Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. прием на
нови членове; 3. освобождаване на членове.
11024
2. – Съветът на директорите на „Себа“ – АД,
с. Дебелт, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 20.XI.2009 г.
в 16,30 ч. в седалището на дружеството – с. Дебелт,
област Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за 2008 г. 2. одобряване
на годишния финансов отчет, заверен от експертсчетоводител за 2008 г.; проект за решение – ОС
одобрява годишния финансов отчет за 2008 г.; 3.
освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема направеното предложение на
СД. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в с. Дебелт. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч. и завършва точно в 16,30 ч. в
деня на събранието на мястото на провеждането му.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез пъломощник на събранието. При липса на
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кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.XII.2009 г. в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11025
41. – Съветът на директорите на „Дебелтинженеринг“ – АД, с. Дебелт, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 6.ХІ.2009 г. в 16,30 ч. в седалището на дружеството – с. Дебелт, област Бургас, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
2008 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет,
заверен от експерт-счетоводител за 2008 г.; проект
за решение – ОС одобрява годишния финансов
отчет за 2008 г.; 3. освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2008 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение – ОС приема
направеното предложение на СД; 5. покриване на
загуби от минали години в размер на 178 хил.лв.
за неразпределена печалба. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството – с.
Дебелт. Регистрацията на акционерите започва в
16 ч. и завършва точно в 16,30 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
пълномощник на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 23.ХІ.2009 г. в 16,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11026
1. – Управителният съвет на сдружение „Аматьорски футболен клуб „Калабак“, с. Самуилово,
община Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
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редовно общо събрание на клуба на 9.ХІ.2009 г. в
14 ч. в седалището на сдружението, с. Самуилово,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна в управлението на сдружение „Аматьорски
футболен клуб „Калабак“ – с. Самуилово; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. избиране на
нов председател и нов член на управителния съвет;
4. разни. Ако в определения ден и час не се явят
минимум 1/2 от всички членове на сдружението, на
основание раздел V, т. 1.9 от устава на сдружението
събранието ще се проведе в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред без необходимия кворум.
Материалите за събранието са на разположение в
офиса на сдружението, с. Самуилово, всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
11072
Кирчо Георгиев Атанасов – ликвидатор на „Българска федерация по компютърни игри и информационни и комуникационни технологии в спорта“ – Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 2763/2004, на основание
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
11103
Петранка Стоянова Стоилова – ликвидатор
на СНЦ „Мотоциклетен спортен клуб „Игъл Рейсинг Тийм – Аксаково“ – в ликвидация, по ф.д.
№ 2330/2006 на Варненския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 1 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на СНЦ „Мотоциклетен
спортен клуб „Игъл Рейсинг Тийм“ – в ликвидация,
да предявят своите вземания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10963
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